Reci osobi kojoj vjeruješ
Iskoristi svoja prava iz
Lanzarote Konvencije

Usredotočujući se posebno na seksualno nasilje u krugu povjerenja i na
neke od ključnih poruka Lanzarote konvencije, video Vijeća Europe “Reci
osobi kojoj vjeruješ” pruža djeci između 9 i 13 godina mogućnost da kroz
priču djevojčice bolje razumiju što je to seksualno nasilje i kako se djeca
mogu zaštiti od njega.
Vijeće Europe želi zaštiti djecu od seksualnog nasilja i seksualnog
zlostavljanja. Jedna od naših konvencija, Lanzarote konvencija je usmjerena
upravo prema takvom obliku nasilja. Kako bi djeca razumjela što ta
konvencija može učiniti za njih i kako bi razumjela njene ključne poruke, video
“Reci osobi kojoj vjeruješ” je izrađen u partnerstvu sa specifičnom grupom
djece.
Ova knjižica objašnjava ključne poruke videa.

Sva djeca imaju pravo na sigurnost i
zaštitu od seksualnog nasilja…

… Ali, postoje
osobe koje mogu
biti opasne po
djecu i koje ih žele
povrijediti.

Dok čitaš ovo mogao bi se
malo preplašiti pa čak i
sramiti, ali nastavi čitati dalje,
jer sva djeca moraju znati da
su takve osobe uvijek u
KRIVU.

Neke osobe žele se koristiti intimnim dijelovima dječjeg tijela
kako bi zadovoljile svoje seksualno zadovoljstvo…to se zove
seksualno zlostavljanje.
UVIJEK je pogrešno ako vas netko zatraži ili prisili da dodirnete dijelove
tijela koji su prekriveni vašim donjim rubljem ili ako traže da dodirnete
njihova intimna mjesta.

Neke osobe žele seksualno
koristiti djecu
kako bi
zaradile novac.
To se zove seksualno
iskorištavanje.

UVIJEK je pogrešno ako
vam odrasli daju novac,
alkohol ili poklone, kako bi
vas natjerali da radite
stvari sa svojim tijelom ili s
njihovim tijelom, zbog
kojih se osjećate tužno,
sramežljivo ili neugodno.

Isto tako je pogrešno ako vas netko
traži ili prisili da gledate filmove ili
fotografije ljudi koji se seksaju.
Ili ako vas netko online traži ili
prisili da mu pošalješ
fotografije sebe, zbog kojih se
osjećaš neugodno,
prestrašeno ili tužno.
Njima nije dozvoljeno da vama šalju
fotografije njihovih intimnih dijelova
tijela ili njihovih golih tijela.

Zapamtite: to su odrasle
osobe koje su u krivu…vi
niste!

Vaša država želi zaštititi svu djecu od seksualnog nasilja.
Zbog toga su dana važna obećanja u cilju zaštite djece od seksualnog nasilja u
dokumentu nazvanom Lanzarote konvencija.
Samo da znate…Lanzarote je španjolski otok na
kojem su države dala ta obećanja djeci.

Evo nekih važnih obećanja:
1. Djeca koja traže pomoć biti će
ozbiljno shvaćena i saslušati će se.
2. Odrasle osobe koje su
seksualno zlostavljale ili
iskorištavale djecu će biti
zaustavljene.
3. Djeci koja su postala žrtvama
seksualnog nasilja će biti pružena
pomoć kako bi se oporavila, od
policije, socijalnih radnika, od
liječnika. Oni će vam pomoći.

Ako si ti ili netko koga
poznaješ, u opasnosti, obrati
se osobi kojoj vjeruješ i koja
ti može pomoći ili koja može
potražiti
pomoć
preko
telefonske linije za pomoć ili
putem aplikacije Red Button.

Vijeće Europe je europska organizacija, sastavljena od 47 država sa sjedištem u Strasbourgu,
Francuska. Osnovano je kako bi se osiguralo da sve te države štite ljudska prava, uključujući I
dječja prava sprječavajući bilo koji oblik nasilja nad djecom.
Za Vijeće Europe bilo je jako važno dati djeci glas u izradi dokumenta koji se odnosi na njih. Video “Reci
osobi kojoj vjeruješ” i ova knjižica, izrađeni su u partnerskom odnosu sa djecom. Centar za dječja prava
Sveučilišta Queen u Belfastu, Sjeverna Irska okupio je dvije grupe djece i mladih osoba. Oni su zajedno
naporno radili i rezultat njihova zajedničkog rada je video pod nazivom “Reci osobi kojoj vjeruješ”,
a isto tako oni su odlučivali što se točno treba objasniti u knjižici koju su izradili. Stoga se Vijeće
Europe posebno zahvaljuje: Anni C., Anni M., Caoimhe D., Caoimhe O., Chloe, Ellen, Eoin, Georgia,
Lea, Levin, Niamh, Oliver, Phillip and Peter koji su omogućili da djeca u 47 država lakše razumiju svoja
prava koja ih trebaju zaštititi od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, te posebna
zahvala stručnim osobama Brickwalla za animacije kojima su prikazane dječje želje.
Posebna hvala Lauri Lundy i Michelle Templeton, čije je stručno tumačenje i razumijevanje dječjih
prava pomoglo da ovaj projekt uistinu bude jedinstven.
Vijeće Europe isto tako želi iskazati posebnu zahvalu vladi Luksemburga za njihovu potporu
tijekom izrade ovih materijala.

► Pogledajte video “Reci osobi kojoj vjeruješ” I pronađite više
informacija o vašim ljudskim pravima na: www.coe.int/children
► Vaše mišljenje pošaljite na: lanzarote.committee@coe.int
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Vijeće Europe je vodeća organizacija za ljudska prava na kontinentu. Sastoji se od
47 država članica, od čega je 28 članica Europske unije. Sve države članice Vijeća
Europe potpisale su Europsku konvenciju o ljudskim pravima u cilju zaštite ljudskih
prava, demokracije i vladavine prava. Europski sud za ljudska prava nadzire
provedbu Konvencije u svim državama članicama.

