Parla’n amb algú de confiança
Beneficia’t dels drets que et dóna
el Conveni de Lanzarote

El vídeo del Consell d’Europa titulat Parla’n amb algú de confiança tracta
essencialment els abusos sexuals comesos en el cercle de confiança dels
menors i els missatges clau del Conveni de Lanzarote. El vídeo ofereix als
nens i nenes amb edats de 9 a 13 anys la possibilitat d’entendre, a través de
la història d’una nena, què és la violència sexual i com es poden protegir els
menors.
El Consell d’Europa vol protegir els menors contra la violència, i més
específicament contra la violència sexual i l’abús sexual. Un dels nostres
convenis, el Conveni de Lanzarote, tracta aquest tipus de violència. A fi
d’ajudar els menors a entendre què pot fer aquest Conveni per ells i quins
són els missatges més importants, el vídeo Parla’n amb algú de confiança ha
estat elaborat en col·laboració amb un grup de nens i nenes.
Aquest fullet explica els missatges clau que apareixen en el vídeo.

Tots els nens i nenes teniu dret a sentir-vos segurs
i a estar protegits contra la violència sexual...

… però hi ha
gent que pot ser
perillosa i vol
fer-te mal.

Quan llegeixis això potser tindràs
una mica de por, o fins i tot vergonya,
però, si us plau, continua llegint,
perquè has de saber que aquesta gent
és DOLENTA.

Hi ha gent que vol fer servir les parts íntimes del teu cos per
al seu propi plaer sexual... és el que s’anomena abús sexual.
NO està bé que algú et forci o toqui parts del teu cos
que normalment van cobertes per roba interior,
o et demani que li toquis les seves parts íntimes.

També hi ha gent que
vol guanyar diners
utilitzant nens i nenes
per al sexe.
D’això se’n diu
explotació sexual.

NO està bé que un adult
t’amenaci o t’ofereixi diners,
alcohol o regals, perquè facis
amb el teu cos o amb el seu
cos coses que et facin sentir
trist, et facin sentir vergonya
o et facin sentir malament.

Tampoc està bé que algú et demani
o t’obligui a mirar pel·lícules
o fotografies de persones que
tenen relacions sexuals.
O que algú et demani per Internet
que li enviïs o t’obligui a enviar-li fotos
teves que et facin sentir malament, et
facin sentir por o et facin sentir trist.
Aquesta persona tampoc té cap
dret a enviar-te fotos seves o
de les seves parts íntimes si,
per exemple, està despullat.

Recorda: en aquests casos,
són els adults els qui actuen
malament... no tu!

ANDORRA vol que tots estigueu protegits contra la violència sexual.
Per això, ANDORRA ha fet promeses molt importants en un document anomenat
Conveni de Lanzarote perquè tots us sentiu segurs i protegits contra la violència sexual.
Per cert... Lanzarote és l’illa espanyola on els països
han fet aquestes promeses als nens i nenes.

Aquí tens algunes de les
promeses més importants:
1. Els nens i nenes que
busquin ajuda seran tractats
seriosament i se’ls escoltarà.
2. Els adults que abusen o exploten
nens o nenes seran detinguts.
3. Els nens i nenes víctimes de
violència sexual rebran ajut, per
exemple, de la policia, d’un treballador
social o d’un metge. Ells t’ajudaran.

Si creus que tu o algú que
coneixes està en perill, parla’n
amb algú de confiança que
et pugui ajudar o bé truca
als números següents si no
tens clar què has de fer.

Telèfon: 110 (Policia)
Telèfon: 874 800
(Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior)
Email: Infancia@govern.ad

El Consell d’Europa és una organització europea amb 47 països i seu a Estrasburg, França. Es va
establir per assegurar que tots aquests països protegissin els drets humans, inclosos els drets de
l’infant, i prevenir tot tipus de violència contra ells.
Per al Consell d’Europa és molt important permetre la participació de menors en la preparació dels
documents que els afecten. El vídeo Parla’n amb algú de confiança i aquest fullet s’han realitzat amb
la seva col·laboració. El Centre pels Drets de l’Infant de la Universitat de Queens a Belfast, Irlanda
del Nord, va reunir dos grups de nens i joves que van treballar de valent per preparar el vídeo Parla’n
amb algú de confiança i van ser els responsables de decidir què s’havia d’explicar en aquest fullet.
Per això, el Consell d’Europa vol donar les gràcies a: Anna C., Anna M., Caoimhe D., Caoimhe O.,
Chloe, Ellen, Eoin, Geòrgia, Lea, Levin, Niamh, Oliver, Phillip i Peter per ajudar els menors de 47
països a comprendre millor el seu dret a ser protegits de l’abús sexual i de l’explotació sexual, i als
especialistes en animació Brickwall per la interpretació dels seus comentaris.

El Consell d’Europa també vol donar les gràcies al Govern d’Andorra pel seu suport en el
desenvolupament d’aquest material.

► Mira el vídeo Parla’n amb algú de confiança i troba més informació sobre
els teus drets aquí: www.coe.int/children
► Envia els teus comentaris a: lanzarote.committee@coe.int
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Moltes gràcies també a Laura Lundy i Michelle Templeton, els seus coneixements i experiència en
drets de l’infant i participació infantil, han fet que aquest projecte sigui únic.
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El Consell d’Europa és l’organització líder en drets humans al continent europeu.
Comprèn 47 estats membres, 28 dels quals són part de la Unió Europea. Tots els
estats del Consell d’Europa són membres del Conveni europeu de drets humans, un
tractat pensat per protegir els drets humans, la democràcia i l’estat de dret. El Tribunal
Europeu de Drets Humans supervisa l’aplicació del Conveni als estats membres.
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