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Jog a védelemhez
• Sokféle megközelítési lehetőség – a
legátfogóbb az ember- gyermekjogi
• Gyermekjogi Egyezmény 19.cikk:
1. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas,
törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy
megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az
elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás ideértve a nemi erőszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg szüleinek
vagy valamelyik szülőjének, illetőleg törvényes képviselőjének vagy
képviselőinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél elhelyezték,
felügyelete alatt áll.
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2. Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony
eljárásokat foglalnak magukban, amelyek a gyermek és
gondviselői számára szükséges szociális programok létrehozását
teszik lehetővé, csakúgy, mint a megelőzés különféle formáihoz,
és a fentebb leírt rossz bánásmód eseteiben hozzájárulnak a
cselekmény felismeréséhez, bejelentéséhez, a jelentés illetékes
helyre juttatásához, vizsgálatához, kezeléséhez és az esetek
figyelemmel kíséréséhez; szükség szerint magukban foglalják a
bírói beavatkozással kapcsolatos eljárást is.
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Jelentős nemzetközi vizsgálatok, jelentések és
lépések:
- Világkonferenciák a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról,
gyermekkereskedelemről, 1996, 2001, 2010
•
•
•

•

Cybercrime Egyezmény 1996
A gyerekek részvétele fegyveres konfliktusokban, 2000
A gyerekek védelme a gyerekkereskedelem, szexuális kizsákmányolás,
prostitúcióval szemben, 2000
WHO világjelentés az erőszak és egészség kapcsolatáról , 2002

• A gyerekekkel szembeni rossz bánásmód megelőzéséről, WHO, 2006
• Vizsgálat a gyerekek elleni erőszakról, ENSZ, 2006 (Pinhero jelentés)
• ENSZ Gyermekjogi Bizottság 8. Átfogó kommentár a testi fenyítés és más
kegyetlen, megalázó büntetési formák alkalmazásáról
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• Európa Tanács: Építsük együtt Európát a gyerekekért, a gyerekekkel, 2006,
Stockholmi stratégia 2009-11
• Útmutató a gyerekek erőszaktól való védelmét szolgáló integrált nemzeti
stratégiákhoz, Európa Tanács, 2009
• UNICEF jelentés a gyerekek elleni erőszakról a sportban, 2010
• Európa Tanács a gyermekbarát igazságszolgáltatásról, 2010, Útmutató, és
EU program 2012
• EU Gyermekjogi Agenda, 2011
• ENSZ Gyermekjogi Bizottság 13. Átfogó kommentár az erőszak minden
formájától való védelem jogáról, 2011
• Gyermekek testi fenyítésének teljes tilalmát célzó törekvések Európában
és világszerte,
• Lanzarote Egyezmény a gyerekek szexuális bántalmazásáról
• 2011es nők és caládon belüli erőszak megelőzése és kezeéáse
• Intézményes bántalmazás megelőzése, megszüntetése – Európa Tanács,
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“A gyerekek elleni semmiféle erőszak nem
igazolható, a gyerekek elleni erőszak
megelőzhető” (Pinhero jelentés, 2006)
Mindenkit megillet a védelem kivétel nélkül,
bármilyen formában valósul meg, bármilyen
mértékű. Erőteljes nemzetközi törekvések az
egységes definíciók, értelmezések, szóhasználat
érdekében.
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Az erőszak speciális formái:
- Gyerekek közötti erőszak
- Gyerekek erőszakra kényszerítése (katonaság, helyi
konfliktusok)
- Önagresszió (self harm)
- Média agresszió – tömegtájékoztatás, Internet, social media
- Ártalmas hagyományos gyakorlatok (csonkítás, lekötözés,
amputáció, vérbosszú, “boszorkányüldözés”, stb.)
- Intézményes bántalmazás
- Rendszerbántalmazás
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Megelőzés
Rizikófaktorok, védőfaktorok beazonosítása
Jelzési, jelentési kötelezettség
Kivizsgálás, feltárás
Beavatkozás, gyógyítás
Utánkövetés,
Jogi, büntető-igazságszolgáltatási eszközök
Hatékonyság, eredményesség, számonkérhetőség,
felelősség
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Köszönöm a figyelmet!

