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Deklaratë e Kryetarit dhe Zëvendës Kryetarit të Komitetit Lanzarot për rritjen e
mbrojtjes ndaj fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual në kohën e
pandemisë COVID-19
Ngadalësimi i përhapjes së virusit COVID-19 dhe garantimi që sistemet tona shëndetësore të
jenë në gjendje të përballen me këtë pandemi të paprecedent, janë kthyer në përparësi për
shumicën e vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, ku shumë prej tyre kanë gjetur zgjidhjen
duke marrë masa të rrepta të izolimit. Për shumicën dërrmuese të fëmijëve, mbyllja
nënkupton mbrojtje brenda një mjedisi të sigurtë. Për shumë vajza dhe djem, izolimi mund të
rezultojë me rritje të cënueshmërisë ndaj dhunës, përfshirë abuzimin dhe shfrytëzimin
seksual. Për këtë arsye, është thelbësore të vlerësohet ndikimi i masave të menaxhimit të
krizës COVID-19 dhe përshtatja e reagimeve të sistemeve të mbrojtjes së fëmijëve në këtë
situatë të re. Dispozitat e Konventës së Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga
Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual (Konventa Lanzarote) janë shumë të rëndësishme sa
kurrë më parë dhe ato duhet të zbatohen.
Në cilësinë tonë si kryetar dhe zëvendëskryetarë të Komitetit që monitoron këtë konventë
(Komiteti Lanzarote), ne u bëjmë thirrje shteteve palë që të vazhdojnë të mbështesin të
drejtat e fëmijëve në përputhje me konventën, e cila i kërkon atyre të marrin masa specifike
për të mbrojtur të gjithë fëmijët dhe për të parandaluar dhe reaguar, kudo dhe në çdo kohë,
ndaj abuzimit seksual dhe shfrytëzimit.
Ndërkohë që gjithnjë e më shumë vende po izolohen, është një fakt tragjik që shumë fëmijë,
veçanërisht fëmijët në gjendje të cënueshme për shkak të një paaftësie mendore ose fizike
ose një situate varësie, kanë ngecur të bllokuar me dhunuesit e tyre, qoftë në shtëpi, jashtë
kujdesit shtëpiak, në mjedise të kampeve të refugjatëve ose mjedise ku ata janë të privuar nga
liria. Shtetet palë duhet të sigurohen që të gjithë fëmijët mbahen të izoluar në mjedise të
sigurta.
Për më tepër, si rezultat i masave të izolimit, fëmijët janë gjithnjë e më shumë online dhe të
varur nga media sociale për të qëndruar në kontakt me miqtë, për të shprehur ndjenja, për të
studiuar, për të shpërqendruar veten e tyre. Siç theksohet nga EUROPOL, kryesit e veprave
penale të natyrës seksuale po përfitojnë nga kjo gjendje dhe ka të ngjarë që më shumë fëmijë
të kontaktohen përmes internetit dhe të bëhen viktima të detyrimit seksual, bullizmit
kibernetik, dhe shfrytëzimeve të tjera seksuale të mundësuara nga teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit. Është thelbësore të rritet ndërgjegjësimi edhe për rreziqe të
tilla të rritura në internet.
Siç u nënvizua kohët e fundit nga Partneriteti Global për t'i Dhënë Fund Dhunës ndaj Fëmijëve
dhe UNICEF, së bashku me partnerët e saj në Aleancën në Veprim Humanitar për Mbrojtjen e
Fëmijëve, parandalimi i shfrytëzimit dhe abuzimit seksual dhe si të raportoni në mënyrë të
sigurtë shqetësimet, duhet të jenë pjesë integrale e të gjitha masave të parandalimit dhe
kontrollit të COVID-19.

Ne u bëjmë thirrje fuqimisht të gjitha Shteteve Palë në Konventën e Lanzarote që të
sigurohen që fëmijët të informohen për të drejtën e tyre për mbrojtje nga dhuna seksuale
dhe për shërbimet dhe masat që ekzistojnë për të arritur këtë qëllim. Duhet të ekzistojë një
dialog i vazhdueshëm midis autoriteteve kombëtare, rajonale dhe vendore, si dhe
bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe sektorin privat për të rishikuar rregullisht situatën, për
të vlerësuar nevojat dhe për të përshtatur masat në mënyrë që të gjithë të mund të vazhdojnë
të përmbushin misionin e tyre të parandalimit dhe luftimit të shfrytëzimit seksual të fëmijëve
dhe abuzimit seksual të tyre dhe të kujdesit për viktimat e dhunës seksuale.
Ndërkoë që masat intensifikuese të izolimit i ekspozojnë fëmijët ndaj një rreziku më të lartë
të abuzimit, neglizhencës, shfrytëzimit dhe dhunës, është shumë e rëndësishme që fëmijët të
jenë në dijeni të linjave telefonike për denoncim dhe linjave telefonike të njohura si për ta
ashtu edhe për publikun e gjerë dhe këto linaj të jenë në dispozicion të tyre gjatë gjithë kohës,
duke përfshirë edhe platforma përmes sistemit online. Duke qenë se pandemia COVID-19 po
ndikon gjithashtu në aftësinë e këtyre shërbimeve për të reaguar ndaj kërkesave në rritje,
Shtetet Palë duhet të sigurohen që ata kanë burimet e duhura njerëzore dhe pajisjet përkatëse
në mënyrë që asnjë thirrje për ndihmë të mos mbetet pa përgjigje.
Duhet ripërtërirë gjithashtu edhe vëmendja ndaj nismave të ndërgjegjësimit që informojnë
fëmijët, në mënyrë të përshtatshme për fëmijët, në lidhje me shërbimet e ndihmës dhe
mbështetjes, si fizike ashtu edhe psikologjike, ndaj të cilave ata kanë të drejtë të kenë akses.
Kjo mund të bëhet duke organizuar fushata në internet, duke shpërndarë në nivelin kombëtar
materiale për ngritjen e vetëdijes për parandalimin e shfrytëzimit dhe abuzimit seksual të
fëmijëve dhe bërë thirrje për ndihmë dhe duke përdorur linjat telefonike që tashmë ekzistojnë
në secilin Shtet Palë.
Prindërit dhe kujdestarët të mbyllur me fëmijët duhet të mbështeten për të përballuar
emocionet dhe sjelljen e tyre gjatë kësaj situate krize. Për më tepër, ata duhet të fuqizohen
që të parandalojnë dhe reagojnë ndaj abuzimit seksual të fëmijëve të tyre, përfshirë abuzimin
online. Përpjekjet për komunikim duhet të synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të të rriturve për
masat që mund të ndërmarrin për të mbrojtur fëmijët e tyre. Izolimi është gjithashtu një
mundësi për të forcuar lidhjet dhe për të krijuar besim më të madh ms anëtarëve të familjes.
Këshilli i Evropës ka zhvilluar një seri materialesh për rritjen e ndërgjegjësimit të cilat mund të
përdoren dhe që janë të disponueshme në një faqe të veçantë të dedikuar, në shumë gjuhë
në: https://www.coe.int/en/web/children/covid-19.
Ne jemi të vetëdijshëm se disa administrata vendase dhe aktorë jo-qeveritarë po përpiqen t'i
përgjigjen sfidave specifike që paraqet kjo pandemi për t'i dhënë fund dhunës seksuale ndaj
fëmijëve. Ne inkurajojmë fuqimisht të gjithë anëtarët dhe vëzhguesit në Komitetin Lanzarote
që të vazhdojnë përpjekjet e tyre dhe të ndajnë me të tjerë nismat e marra deri më tani në
dadresën lanzarote.committee@coe.int për të na mundësuar të mësojmë nga njëri-tjetri dhe
të forcojmë aftësinë tonë të përbashkët për t'i dhënë fund dhunës seksuale ndaj fëmijëve.
Këshilli i Evropës do të përditësojë rregullisht faqen e tij të internetit kushtuar koronavirusit
dhe fëmijëve duke ndarë me ju mësime të marra dhe këshilla që vijnë nga Evropa dhe më
gjerë.
Ndërsa luftojmë kundër pandemisë COVID-19, duhet të kujtojmë se dhuna ndaj fëmijëve
është një tjetër pandemi që shkakton miliona viktima. Le të luftojmë së bashku.
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