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Declarația președintelui și vicepreședintelui Comitetului Lanzarote privind
intensificarea protecției copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în
perioada de pandemie COVID-19
Încetinirea răspândirii virusului COVID-19 și asigurarea faptului că sistemele noastre de
sănătate pot face față acestei pandemii fără precedent, au devenit o prioritate pentru
majoritatea statelor membre ale Consiliului Europei, multe dintre ele apelând la măsuri
stricte de izolare. Pentru marea majoritate a copiilor, izolarea înseamnă protecție într-un
mediu sigur. Totodată, izolarea poate duce la o vulnerabilitate crescută la violență, inclusiv
abuz și exploatare sexuală pentru prea multe fete și băieți. Prin urmare, este crucial să
evaluați impactul măsurilor de gestionare a crizelor COVID-19 și să adaptați răspunsurile
sistemelor de protecție a copilului la noua situație. Dispozițiile Convenției Consiliului Europei
pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual (Convenția
Lanzarote) sunt la fel de relevante ca oricând și trebuie puse în aplicare.
În calitatea noastră de președinte și vicepreședinte al Comitetului care monitorizează
această convenție (Comitetul Lanzarote), solicităm statelor sale părți să continue să
protejeze drepturile copiilor în conformitate cu convenția, care le impune să ia măsuri
specifice pentru protejarea tuturor copiilor și de a preveni și răspunde la cazurile de abuz și
exploatare sexuală în orice moment, peste tot.
Întrucât tot mai multe țări sunt blocate, este tragic faptul că mulți copii, în special copiii aflați
într-o situație vulnerabilă din cauza unei dizabilități mentale sau fizice sau a unei situații de
dependență, sunt prinși cu infractorii lor, fie acasă, fie în îngrijire în afara casei, în lagărele de
refugiați improvizate sau în spații în care sunt lipsiți de libertate. Statele părți trebuie să se
asigure că toți copiii se află în izolare în medii sigure.
În plus, ca urmare a măsurilor de izolare, copiii sunt din ce în ce mai prezenți online și depind
de rețelele sociale pentru a rămâne în contact cu prietenii, pentru a-și exprima sentimentele,
pentru a studia, pentru a se distrage. Așa cum a subliniat EUROPOL, infractorii sexuali profită
de această situație și este posibil ca mai mulți copii să fie expuși online și să fie ademeniți
pentru a fi supuși abuzului sexual și să devină victime ale șantajului sexual, hărțuirii online
sau a altor exploatări sexuale facilitate de tehnologiile informaționale și de comunicare. Este
esențial să creștem gradul de conștientizare și asupra acestor riscuri crescute în mediul
online.
Așa cum a subliniat recent Parteneriatul global contra violenței asupra copiilor și UNICEF,
împreună cu partenerii săi de la Alianța pentru Protecția Copilului în cadrul Acțiunilor
Umanitare, preocupările privind prevenirea exploatării și abuzului sexual și modalitatea de
a raporta în siguranță ar trebui să fie o parte integrantă a tuturor măsurilor întreprinse în
vederea prevenirii și controlului COVID-19.

Solicităm insistent tuturor statelor părți la Convenția Lanzarote să se asigure că copiii sunt
informați cu privire la dreptul lor la protecție împotriva violenței sexuale și la serviciile și
măsurile în vigoare pentru atingerea acestui obiectiv. Trebuie să aibă loc un dialog continuu
între autoritățile naționale, regionale și locale, precum și cooperarea cu societatea civilă și
sectorul privat pentru a evalua periodic situația, a revizui necesitățile și a adapta măsurile
astfel încât toate să poată continua să își îndeplinească misiunea de prevenire și combatere a
exploatării și abuzului sexual a copiilor și îngrijirea victimelor violenței sexuale.
Întrucât intensificarea măsurilor de izolare expune copiii la un risc crescut de abuz, neglijare,
exploatare și violență, este foarte important ca liniile telefonice directe și de asistență sunt
cunoscute atât copiilor, cât și publicului larg și că sunt disponibile tot timpul, inclusiv prin
platforme online. Întrucât pandemia COVID-19 afectează, de asemenea, capacitatea acestor
servicii de a răspunde cererilor în permanentă creștere, statele părți ar trebui să se asigure
că dispun de resurse umane și echipament adecvat, astfel încât să nu lase nici o cerere de
ajutor fără răspuns.
De asemenea, ar trebui să se atragă o atenție sporită asupra inițiativelor de informare a
copiilor, realizate într-o manieră prietenoasă, cu privire la serviciile de asistență și suport,
atât fizică, cât și psihologică, la care aceștia au în continuare dreptul de acces. Acest lucru se
poate realiza prin lansarea campaniilor online, prin circulația la nivel național a materialelor
de informare existente pentru prevenirea exploatării și abuzului sexual al copiilor, prin
atragerea atenției asupra liniilor de asistență și suport telefonic, care există deja în fiecare
stat parte.
Părinții și persoanele care se află în izolare cu copii, trebuie să fie sprijiniți în a face față
propriilor emoții și comportament în această situație de criză. În plus, aceștea ar trebui să fie
abilitați să prevină și să răspundă la abuzurile sexuale asupra copiilor lor, inclusiv abuzul online. Eforturile de comunicare trebuie să vizeze creșterea gradului de conștientizare a
adulților cu privire la măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja propriii copii. De
asemenea, izolarea este o oportunitate de a consolida legătura și de a crește încrederea în
rândul membrilor familiei.
Consiliul Europei a elaborat o serie de materiale de sensibilizare, care pot fi de asemenea
utilizate și care sunt disponibile în multe limbi pe o pagină web dedicată special acestui
subiect, la adresa: https://www.coe.int/en/web/children/covid-19.
Suntem conștienți că mai multe administrații naționale și actori neguvernamentali se luptă
pentru a răspunde provocărilor specifice pe care le prezintă această pandemie, pentru a
pune capăt violenței sexuale împotriva copiilor. Încurajăm insistent toți membrii și
observatorii din Comitetul Lanzarote să își continue eforturile și să împărtășim inițiativele
luate până acum cu lanzarote.committee@coe.int, pentru a ne permite să învățăm unii de la
alții și să ne consolidăm capacitatea colectivă de a pune capăt violenței sexuale împotriva
copiilor. Consiliul Europei își va actualiza periodic pagina web dedicată Coronavirusului și
copiilor cu lecții învățate și sfaturi venite din Europa și nu numai.
Pe măsură ce luptăm împotriva pandemiei COVID-19, ar trebui să ne amintim că violența
împotriva copiilor este o altă pandemie, care face milioane de victime. Să luptăm împreună
cu ambele.
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