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Szervezők: az Európa Tanács, az Osztrák Gazdasági, Család- és Ifjúságügyi Szövetségi
Minisztérium, az ENSZ főtitkárának a gyermekek elleni erőszakkal foglalkozó hivatalának
különleges képviselője.
A rendezvény:
Az a tény, hogy gyermekek áldozatai lehetnek szexuális vagy fizikai bántalmazásnak,
diszkriminációnak vagy iskolai erőszaknak, azt mutatja, hogy a társadalom nem megfelelően
működik. Az Európa Tanács nemzetközi szervezetek és kormányok képviselőit, valamint
független szakértőket hív össze abból a célból, hogy az erőszak ellen eddig folytatott
szórványos, egyedi csatákat az erőszak egész összetett jelensége elleni stratégiai harccá
formálják át. A folyamatot elősegítendő az Európa Tanács áttekintette a tagállamok nemzeti
politikáit, törvényhozását és gyakorlatát, és részletes irányelveket dolgozott ki az integrált
nemzeti stratégiákról a gyermekek erőszakkal szembeni védelmében.
Az irányelvek azok számára szolgálnak segítségül, akik arra törekszenek, hogy
•
•
•

szigorúbb országos és helyi intézkedéseket vezessenek be a gyermekek elleni
erőszak megelőzése érdekében, illetve az erőszakra adandó válaszként;
megtiltsanak mindenféle erőszakot, beleértve a családon belüli erőszakot is;
módszeres adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszert fejlesszenek ki és használjanak a
gyakorlatban a gyermekekkel szemben megnyilvánuló erőszakos viselkedésekről.

Olaszország, Norvégia, Portugália és Románia önként vállalkozott rá, hogy elsőként
vizsgáltatja át nemzeti politikáját az Európa Tanáccsal. Ez magába foglalja annak elemzését,
hogy a gyermekeket milyen erőszak éri, hogy milyen jogi és intézményes keretek léteznek a
jelenség visszaszorításához, hogy melyek a legutóbbi tendenciák, és hogy milyen megelőző
stratégiák állnak rendelkezésre. A mintaországokban végzett elemzéseket követően
elkészült négy jelentés, amelyek javaslatokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy milyen
modell jellegű stratégiát lehet követni az erőszak ellen, illetve jó példákat mutatnak be,
amelyek követendők lehetnek Európában és az egész világon.
A konferencia hozzászólói között szerepel Maud de Boer-Buquicchio, az Európa Tanács
főtitkár-helyettese, Marta Santos Pais, az ENSZ főtitkárának a gyermekek elleni erőszakkal
foglalkozó hivatalának különleges képviselője és Paulo Sérgio Pinheiro, az Amerikai
Államok Szervezetétől az emberi jogok Inter-Amerikai Bizottságának biztosa, a gyermeki
jogok kérdésének raportőre.
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