3 квітня 2020

Заява голови та заступниці голови Ланцаротського комітету про посилення
захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства під час пандемії
коронавірусу COVID-19
Уповільнення темпів розповсюдження коронавірусу COVID-19 та забезпечення здатності
наших систем охорони здоров'я впоратися з цією безпрецедентною пандемією стали
пріоритетом для більшості держав-членів Ради Європи, багато з яких запроваджують
жорсткі карантинні заходи. Для переважної більшості дітей карантин означає
захищеність у безпечному середовищі. Втім, для занадто багатьох дівчат та хлопців
карантинний режим може підвищити ризик наразитися на насильство, зокрема
сексуальне насильство та експлуатацію. Тому необхідно оцінити дієвість кризових
заходів з протидії коронавірусу COVID-19 та пристосувати роботу систем захисту дітей до
нової ситуації. Положення Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротська конвенція) залишаються такими
ж актуальними, як і будь-коли, і підлягають виконанню.
Ми, голова та заступниця голови комітету, що стежить за виконанням цієї конвенції
(Ланцаротський комітет), закликаємо держави-члени продовжувати забезпечувати
дотримання прав дітей відповідно до конвенції, яка вимагає від них вживати конкретних
заходів для захисту всіх дітей та завжди і всюди запобігати сексуальному насильству та
експлуатації і реагувати на них.
Все більше країн запроваджують ізоляцію, і трагічним фактом є те, що багато дітей,
зокрема діти у вразливому становищі через психічні або фізичні вади або залежність від
інших осіб, потрапляють у пастку до своїх кривдників, чи то вдома, чи то у дитячих
будинках, у стихійних таборах біженців, чи в закладах позбавлення волі. Держави-члени
повинні гарантувати безпечні умови ізоляції дітей.
До того ж, внаслідок запровадження карантинних заходів діти все більше часу проводять
в інтернеті та залежать від соціальних мереж, де вони спілкуються з друзями,
висловлюють почуття, вчаться та розважаються. Як підкреслює ЄВРОПОЛ, сексуальні
злочинці користуються цією ситуацією, і все більше дітей можуть стати жертвами
сексуальних домагань в інтернеті – сексуального шантажу, цькування чи інших форм
сексуальної експлуатації, які здійснюються із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій. Вкрай важливо підвищувати рівень обізнаності про
збільшення таких ризиків в інтернеті.
Як нещодавно підкреслювалося Глобальним партнерством з ліквідації насильства щодо
дітей та ЮНІСЕФ, спільно з партнерами в Альянсі за захист дітей у гуманітарній
діяльності, запобігання сексуальній експлуатації та насильству і механізми безпечного
повідомлення про відповідні проблеми повинні бути невід’ємною частиною заходів з
профілактики та контролю COVID-19.
Ми наполегливо закликаємо всі держави-члени Ланцаротської конвенції забезпечити
інформування дітей про їхнє право на захист від сексуального насильства, а також про

допомогу та заходи, що запроваджені для досягнення цієї мети. Постійний діалог між
національними, регіональними та місцевими органами влади, а також співпраця з
громадянським суспільством та приватним сектором повинні здійснюватися на
регулярній основі для аналізу ситуації, оцінки потреб та пристосування заходів з тим,
щоб кожен міг продовжувати виконувати свої завдання щодо запобігання та протидії
сексуальній експлуатації та сексуальному насильству над дітьми та допомоги жертвам
сексуального насильства.
Оскільки посилення карантинних заходів підвищує ризик жорстокого поводження,
нехтування, експлуатації та насильства над дітьми, надзвичайно важливо інформувати
дітей та широку громадськість про телефони довіри і «гарячі лінії» та забезпечувати
доступ до них в цілодобовому режимі, зокрема через онлайн-платформи. Оскільки
пандемія COVID-19 також впливає на спроможність цих служб реагувати на зростання
кількості звернень, держави-члени мають забезпечити наявність достатніх людських
ресурсів та обладнання, щоб не залишити без відповіді жодне звернення по допомогу.
Потрібно також звернути увагу на ініціативи щодо інформування дітей у доступних для
них формах про їхнє право користуватися службами допомоги та підтримки, як фізичної,
так і психологічної. Це можна зробити шляхом проведення онлайн-кампаній,
розповсюдження в країні наявних матеріалів з підвищення обізнаності щодо запобігання
сексуальній експлуатації та сексуальному насильству над дітьми, інформування про
слжби допомоги та «гарячі лінії», що вже існують у кожній державі-учасниці.
Батьки та піклувальники, які перебувають в режимі самоізоляції разом з дітьми, повинні
отримувати підтримку, щоб впоратися з власними емоціями та поведінкою у цій
кризовій ситуації. Крім того, вони повинні мати змогу запобігти сексуальному насильству
над своїми дітьми та реагувати на нього, зокрема в інтернеті. Зусилля щодо
інформування повинні бути спрямовані на підвищення обізнаності дорослих про заходи,
які вони можуть вжити для захисту власних дітей. Ізоляція – це також можливість
зміцнити зв’язки та дедалі укріпити довіру серед членів сім'ї.
Рада Європи розробила та розмістила на спеціальній веб-сторінці низку інформаційних
матеріалів,
які
доступні
багатьма
мовами
за
посиланням
https://www.coe.int/en/web/children/covid-19.
Ми знаємо, що органи влади та громадські організації певних держав-членів щосили
намагаються впоратися зі специфічними проблемами, викликаними цією пандемією,
для припинення сексуального насильства над дітьми. Ми рішуче закликаємо всіх членів
та спостерігачів Ланцаротського комітету продовжувати докладати зусилля та
оприлюднювати відомості про вжиті заходи на lanzarote.committee@coe.int з тим, щоб
ми могли вчитися одні в одних та зміцнювати наш колективний потенціал задля
припинення сексуального насильства над дітьми. За результатами здобутого досвіду та
порад, що надходять з Європи та з-поза її меж, Рада Європи регулярно оновлюватиме
свою веб-сторінку, присвячену коронавірусу та дітям.
У боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19 ми маємо пам’ятати, що насильство
над дітьми – це ще одна пандемія, яка призводить до мільйонів жертв. Протидіймо
їм обом разом.
Джордж Ніколаїдіс
Голова Ланцаротського комітету
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