Discută cu cineva de încredere
Folosește-ți drepturile
în baza Convenției Lanzarote

Punând accent pe abuzul sexual în cercul de încredere și, de asemenea,
pe anumite mesaje cheie ale Convenției Lanzarote, videoclipul Consiliului
Europei „Discută cu cineva de încredere” oferă copiilor cu vârste cuprinse
între 9 și 13 ani posibilitatea de a înțelege, prin intermediul istoriei unei fetițe,
ce înseamnă violența sexuală și cum pot fi protejați copiii de aceasta.
Consiliul Europei dorește să protejeze copiii de violență, în special de
violența sexuală și abuzul sexual. Una dintre convențiile noastre, Convenția
Lanzarote, abordează cu precădere această formă de violență. Pentru ca
copii să înțeleagă scopul și mesajele cheie ale convenției, a fost creat
videoclipul „Discută cu cineva de încredere”, în parteneriat cu un grup
specific de copii.
Această broșură explică mesajele cheie redate în videoclip.

Toți copiii au dreptul de a fi în siguranță
și de a fi protejați de violența sexuală…

…Însă există
oameni care pot fi
periculoși pentru
copii și care vor
să le facă rău.

Când citești aceste rânduri s-ar putea să fii
puțin speriat sau chiar jenat, dar te rugăm
să continui, pentru că toți copiii trebuie să
știe că ceea ce fac astfel de oameni este
ÎNTOTDEAUNA greșit.

Unii oameni vor să folosească părțile intime ale corpurilor copiilor
pentru propria plăcere sexuală… acest lucru se numește abuz sexual.
Este ÎNTOTDEAUNA greșit atunci când cineva îți cere sau te obligă
să îți atingi părți ale corpului care sunt de obicei acoperite de lenjerie
intimă sau când cineva îți cere să îi atingi părțile intime.

De asemenea, unii oameni vor
să se folosească sexual de copii
pentru a face bani. Aceasta se
numește exploatare sexuală.

Este ÎNTOTDEAUNA greșit
atunci când adulții te amenință
sau îți oferă bani, alcool sau
cadouri pentru a te convinge
să faci cu corpul tău sau corpul
lor anumite lucruri care te fac
să te simți trist, rușinat sau jenat.

De asemenea, este greșit atunci
când cineva îți cere sau te obligă
să te uiți la filme sau fotografii
cu oameni care fac sex.
Sau dacă orice persoană din mediul
online îți cere sau te obligă să îi
trimiți imagini cu tine care te fac
să te simți jenat, speriat sau trist.
De asemenea, nici o persoană
nu are voie să îți trimită fotografii
cu părțile ei intime, spre exemplu,
dacă aceasta este dezbrăcată.
Ține minte, adulții sunt cei
care greșesc… nu tu!

Țara ta dorește ca toți copiii să fie protejați de violența sexuală.
Astfel că și-a luat niște angajamente importante de a asigura protecția și siguranța
copiilor față de violența sexuală printr-un document denumit Convenția Lanzarote.
Apropo… Lanzarote este o insulă din Spania
unde mai multe țări au făcut aceste promisiuni copiilor.

Iată câteva din cele mai importante
promisiuni:
1. Copiii care cer ajutor vor fi luați
în serios și vor fi ascultați.
2. Adulții care abuzează sexual
sau exploatează copiii vor fi opriți.
3. Copiii care sunt victime ale violenței
sexuale vor fi ajutați să își revină,
spre exemplu, de poliție, un lucrător
social, un medic. Aceștia te vor ajuta.

Dacă ești în pericol sau cineva
cunoscut este în pericol, anunță
o persoană de încredere și care te
poate ajuta sau apelează la numărul
de asistență din țara ta în cazul în
care nu ești sigur ce trebuie să faci.

Consiliul Europei este o organizație europeană formată din 47 de țări și care are sediul la
Strasbourg, Franța. Acesta a fost constituit pentru a se asigura că toate aceste țări protejează
drepturile omului, inclusiv drepturile copiilor prin prevenția acestui tip de violență împotriva lor.
Consiliul Europei consideră că este foarte important să lase copiii să vorbească și ca vocea lor să fie
auzită în vederea elaborării documentelor ce se referă la ei. Videoclipul „Discută cu cineva de
încredere” și această broșură au fost create în parteneriat cu copiii înșiși. Două grupuri de copii și tineri
au fost întrunite de Centrul pentru drepturile copiilor din cadrul Universității Queen’s din Belfast, Irlanda
de Nord. Aceștia au muncit din greu pentru a crea videoclipul „Discută cu cineva de încredere” și au fost
responsabili pentru deciziile referitoare la aspectele care trebuie explicate în broșură. Prin urmare,
Consiliul Europei dorește să mulțumească în mod special următorilor: Anna C., Anna M., Caoimhe D.,
Caoimhe O., Chloe, Ellen, Eoin, Georgia, Lea, Levin, Niamh, Oliver, Phillip și Peter pentru că au ajutat
copiii din 47 de țări să își înțeleagă mai bine drepturile de a fi protejați de abuzul sexual și exploatarea
sexuală, precum și specialiștilor în animație Brickwall pentru interpretarea dorințelor acestora.
Mulțumim și Laurei Lundy și lui Michelle Templeton, a căror competență și experiență în ceea ce privește drepturile copiilor și participarea acestora au făcut ca acest proiect să fie unul cu adevărat unic.
De asemenea, Consiliul Europei dorește să mulțumească Guvernului luxemburghez pentru sprijinul
în crearea materialului.

► Urmărește videoclipul „Discută cu cineva de încredere” și află mai multe
informații despre drepturile omului care îți revin la: www.coe.int/children
► Trimite-ne un e-mail cu părerile tale la: lanzarote.committee@coe.int
Broșura a fost printată cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei „Protecția copilului
împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova”.
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Consiliul Europei este principala organizaţie pentru drepturile omului de pe continent. Este format din
47 de state membre, dintre care 28 fac parte din Uniunea Europeană. Toate statele membre ale
Consiliului Europei au semnat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, un tratat al cărui rol este
protejarea drepturilor omului, democraţiei și principiului statului de drept. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului supervizează implementarea Convenţiei în statele membre.
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