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Prezentarea Pactului 
 

La ce se referă? 
 

Informațiile disponibile arată că aproximativ un copil din cinci din 

Europa este victima unei forme sau alteia de violență sexuală, una din 

cele mai grave forme de violență împotriva copiilor. Violența sexuală 

poate lua multe forme, incluzând incestul, pornografia, prostituția, 

traficul de ființe umane, coruperea, solicitarea prin Internet, 

exploatarea sexuală și abuzul sexual. Toate acestea pot cauza grave 

vătămări pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Consecințele 

abuzului sexual îi urmăresc pe copii în viața adultă – viață pe care ei o 

descriu adesea ca trăită în dureri și regrete ascunse.  

 

În 2010, Consiliul Europei a lansat o campanie pe tema violenței 

sexuale împotriva copiilor. Această campanie, intitulată UNUL din 

CINCI, pentru a reflecta raportul în cauză, tinde să obțină semnătura, 

ratificarea și implementarea ulterioară a Convenției Consiliului 

Europei privind protecția copilului împotriva exploatării sexuale și 

abuzului sexual (de acum încolo numită „Convenția Lanzarote”); și 

să-i echipeze pe copii, familiile/îngrijitorii lor și societatea în 

ansamblu cu informațiile și mijloacele de prevenire și protecție a 

copiilor împotriva violenței și abuzului sexual, contribuind la 

conștientizarea amplorii acestui fenomen.    

 

De ce implicăm autoritățile locale și regionale? 
 

Autoritățile locale și regionale au responsabilitatea de a asigura și 

promova siguranța și bunăstarea copiilor și tinerilor care trăiesc în 

perimetrul lor, conlucrând cu parteneri precum al treilea sector, 

organizațiile publice și sectorul privat. Ele trebuie să adopte o 

abordare cvadripartită privind Prevenirea, Protecția, Punerea sub 

acuzare și Participarea – cei patru „P”. Provocarea orașelor și 

regiunilor Europei atunci când au de-a face cu cazuri de violență 

sexuală și abuz împotriva copiilor este de a aduce problema la 

cunoștința publică, de a dezvolta și implementa planuri de acțiune și 

strategii bazate pe comunitate care să se ocupe de cei patru „P”, și de a 

investi în servicii de mai bună calitate. Toate serviciile și acțiunile 

http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/statistics_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
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trebuie să respecte drepturile copilului, să pună pe primul plan cel mai 

deplin interes al copilului și să permită ca vocea lui să fie auzită, 

pentru a putea furniza pe plan local ceea ce au nevoie copiii și 

familiile lor pentru stoparea violenței sexuale și abuzului sexual, cât și 

pentru aducerea făptașilor în fața instanței.  

 

Ce propune Congresul? 
 

Pentru a cuprinde dimensiunile locale și regionale ale campaniei 

UNUL din CINCI, Congresul Autorităților Locale și Regionale al 

Consiliului Europei a adoptat un Plan Strategic de Acțiune, ale cărui 

obiective specifice sunt: 

 

1. să aducă scopurile campaniei la cunoștința membrilor 

Congresului, autorităților locale și regionale, asociațiilor 

autorităților locale și regionale și altor parteneri; 

2. să promoveze folosirea standardelor și instrumentelor legale 

(Convenția Lanzarote și Liniile Directoare de Justiție în Interesul 

Copilului) când creează structuri și mecanisme de protecție a 

copilului împotriva oricăror forme de violență; 

3. să încurajeze autoritățile locale și regionale să lanseze campanii, 

să dezvolte unelte de conștientizare pentru prevenirea violenței 

sexuale împotriva copilului, să disemineze și să adopte în special 

materiale pentru aducerea la cunoștința publicului a campaniilor 

(Regula Underwear) pentru sprijinirea părinților și îngrijitorilor în 

a discuta cu copiii despre violența sexuală într-un mod potrivit cu 

vârsta acestora; 

4. să promoveze o abordare multilaterală și să încurajeze autoritățile 

locale și regionale să dezvolte structuri, procese și mecanisme 

coordonate multidisciplinare pentru abordarea violenței sexuale 

împotriva copilului;  

5. să dezvolte o cultură prin care orașele și regiunile să fie mai 

apropiate de copil și să le permită copiilor și tinerilor să participe 

activ la formarea unor comunități libere de violență sexuală.  
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Ce le cere Consiliul Europei autorităților locale și 
regionale? 
 

Acțiunile la nivel local par să fie limitate, într-adevăr, studii din 2010, 

efectuate în Marea Britanie, sugerează că mai puțin de un sfert din 

autoritățile locale ale acestui stat membru au o strategie de protecție a 

copilului împotriva exploatării sexuale.
1
  Totuși, cercetări și dovezi 

disponibile arată că exploatarea sexuală a copilului este prezentă, nu 

numai în Marea Britanie, ci și în toate zonele din toate cele 47 de state 

membre ale Consiliului Europei, deși metodele de strângere a 

informațiilor nu sunt întotdeauna îndeajuns de puse la punct pentru a 

sprijini această afirmație.    

 

Prin urmare, scopul Congresului este să promoveze   campania UNUL 

din CINCI și să aducă la cunoștința autorităților locale și regionale 

Convenția Lanzarote, pentru adoptarea unor servicii locale și regionale 

favorabile copiilor, în scopul protejării lor și prevenirii violenței 

sexuale în cadrul comunității. 

 

Astfel, Consiliul Europei îndeamnă toate orașele și regiunile să adere 

la campania UNUL din CINCI, prin semnarea Pactului Congresului 

orașelor și regiunilor pentru stoparea violenței sexuale împotriva 

copiilor.  
 

Ce înseamnă Pactul Congresului orașelor și 
regiunilor pentru stoparea violenței sexuale 
împotriva copiilor? 
 

Acțiunea este de dorit, și chiar necesară, în toate cele patru domenii 

„P” descrise mai sus. Congresul a redactat o listă cu posibile activități, 

începând cu cele care necesită foarte puține cheltuieli din banii 

publici, sau chiar de loc, și până la altele, care vor necesita investiții 

substanțiale, din cauza nevoii de a defini strategii specifice și de a crea 

structuri dedicate. Dar indiferent de costuri, măsurile pentru stoparea 

violenței sexuale și abuzului sexual își vor merita întotdeauna banii, 

                                                      
1
 Ce se întreprinde pentru protecția copiilor și tinerilor împotriva exploatării 

sexuale? Jago et al, octomrie 2011. 
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fiind o investiție într-o comunitate sănătoasă, bazată pe respect pentru 

drepturile omului.  

 

Deși scopul final al Congresului este ca tot mai multe consilii locale și 

regionale și parlamente să dezvolte structuri, procese și mecanisme 

coordonate multi-disciplinare pentru abordarea violenței și abuzului 

sexual împotriva copiilor, orașele și regiunile pot contribui inițial, pas 

cu pas, la campania UNUL din CINCI, începând de la un nivel mai 

modest, de exemplu prin conștientizarea opiniei publice asupra 

campaniei prin intermediul unui link pe pagina lor oficială.  

 

Congresul îndeamnă autoritățile locale și regionale din cele 47 de state 

membre să semneze Pactul și să înceapă implementarea a cel puțin 

uneia din acțiunile de pe listă și să progreseze în lupta împotriva 

violenței și abuzului sexual împotriva copiilor prin adoptarea, ca scop 

final, înființarea unor structuri, procese și mecanisme coordonate 

multi-disciplinare. 

 

Ce implică semnarea Pactului? 
 

Orașele și regiunile participante se vor dedica scopului Congresului de 

a conștientiza populația și de a crea structurile necesare pentru 

abordarea problemei violenței și abuzului sexual împotriva copiilor 

prin implementarea a cât mai multe dintre acțiunile de pe lista aceste 

broșuri, sau a oricăror alte activități care pot ajuta Congresul să-și 

atingă scopul.  

 

Cine sunt principalii parteneri? 
 

Consiliul Europei a înființat o rețea de focare numite de guverne în 

cele 47 de state membre, care pot să ofere consultanță și să sprijine 

autoritățile locale pentru a-și uni forțele cu numeroasele ONG-uri și 

grupuri ale societății civile care lucrează deja în mod activ în cadrul 

campaniei.  Echipe naționale ale campaniei au fost deja înființate în 

mai multe state membre, coordonând și implementând activitățile 

campaniei și acordând îndrumări la nivel regional și municipal. 

Municipalitățile și regiunile pot de asemenea intra în legătură cu 

ministerele naționale relevante.  

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/NationalCampaigns/check_en.asp
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Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a înființat o Rețea de 

Contact Parlamentar, pentru a coordona acțiunile parlamentare 

naționale, europene și internaționale pentru combaterea violenței 

sexuale împotriva copiilor. Rețeaua, care numără în prezent 49 de 

membri, facilitează schimbul de exemple pozitive ale acțiunilor 

legislative și politice implementate în fiecare stat membru.  

 

  

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Network_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Network_en.asp
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Ce reprezintă cei patru „P”? 
 

Scopul final al autorităților locale și regionale trebuie să fie prevenirea 

exploatării copiilor. Pentru aceasta, ei trebuie să decidă cum să 

conducă mai bine agențiile din sectorul public, pentru a asigura 

protecția și sprijinul copiilor și tinerilor, urmărind, în același timp, 

punerea sub acuzare a făptașilor. Autoritățile locale și regionale 

trebuie să adopte o abordare în patru direcții: Prevenirea, Protecția, 

Punerea sub acuzare și Participarea – cei patru „P”: să prevină 

abuzurile, să protejeze victimele, să-i pună sub acuzare pe autori și să 

asigure deplina participare a copiilor la întregul proces.   

 

În această secțiune veți găsi informații despre felul acțiunilor care 

trebuie întreprinse și motivele pentru care aceste acțiuni sunt necesare.  

 

Cei patru „P”: Prevenirea 
 

Există un număr de acțiuni de prevenire care pot fi întreprinse la nivel 

local și regional pentru a ajuta împiedicarea exploatării și abuzului 

sexual asupra copiilor.  

 

Conștientizarea 

Autoritățile locale și regionale trebuie să creeze programe și politici de 

prevenire a violenței și abuzului sexual împotriva copiilor, pentru 

conștientizarea copiilor, persoanelor care lucrează cu copii, părinților, 

familiilor, îngrijitorilor și publicului în general. Conștientizarea poate 

aduce schimbări sociale care să sprijine măsurile de prevenire.  
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Programele și strategiile de prevenire trebuie să asigure ca toate 

persoanele implicate să primească instruire profesională adecvată și de 

calitate, pentru a asigura servicii 

eficiente și sigure. Persoanele 

implicate înseamnă toate 

persoanele care au contacte 

regulate cu copiii, de exemplu 

lucrători sociali, lucrători din 

domeniul sănătății, profesori (la 

toate nivelele, de la grădiniță la 

școli gimnaziale), poliție, 

personal din complexe culturale, 

de petrecere a timpului liber sau 

sportive, biserici, centre pentru 

tineret, reprezentanți ai legii, etc. 

 

Deoarece identificarea timpurie a 

copiilor aflați în pericol trebuie să 

fie parte din strategie, trebuie 

obținută o cunoaștere adecvată a 

fenomenului exploatării sexuale 

și abuzului sexual împotriva 

copiilor, și trebuie adusă la 

cunoștința publicului 

recunoașterea semnelor care pot 

indica violența sexuală, precum schimbările de comportament.   

 

Părinții, familiile și îngrijitorii trebuie de asemenea să învețe cum să 

recunoasă indicatori ai exploatării și abuzului sexual, ce măsuri să ia și 

care poate fi impactul acestui fenomen asupra copilului și familiilor.   

  

Propuneri de acțiune 

 

 Puneți un link spre website-ul 

UNUL din CINCI al 

Consiliului Europei pe pagina 

oficială a orașului sau regiunii 

 Organizați sesiuni de informare 

în școli și centre pentru tineret 

și personal 

 Distribuiți pliante și fluturași 

conținând informații și linii 

directoare 

 Asigurați instruire pentru 

profesioniști regionali și locali 

 Organizați discuții și seminarii 

pentru profesioniști și pentru 

public 

 Folosiți Săptămâna Europeană 

a Democrației Locale pentru a 

aduce la cunoștință problema 

 Colaborați cu ONG-urile, cu 

mass-media și cu sectorul 

privat 
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Trebuie de asemenea făcută o instruire privind măsurile de protecție, 

precum monitorizarea spațiilor online, iar copiii trebuie ajutați să se 

protejeze, de exemplu prin 

recunoașterea conținutului 

dăunător de pe Internet, sau 

contactelor nepotrivite cu 

străini care le cer să dezvăluie 

date personale în scopul unei 

relații de prietenie (grooming). 

Această instruire trebuie 

extinsă și în cazul părinților, 

care trebuie să învețe cum să 

monitorizeze și să controleze 

accesul pe Internet, și în cazul 

copiilor, care trebuie învățați 

despre riscurile și pericolele de 

pe Internet. Unelte pentru 

siguranța copiilor, părinților, 

familiilor, pe Internet, pot fi 

concepute în colaborare cu 

ONG-urile sau alte organizații, 

sau se pot folosi uneltele 

pentru conștientizare existente.  

 

Acțiunile de conștientizare 

trebuie de asemenea îndreptate 

înspre publicul larg, care 

trebuie să primească informații 

despre fenomen și despre 

măsurile preventive care se pot 

lua. Un mod de a realiza acest lucru este un link pe pagina oficială a 

orașului sau regiunii, către website-ul UNUL din CINCI (ONE in 

FIVE) al Consiliului Europei. Linii telefonice de urgență și de ajutor 

pot fi promovate la nivel local. 

  

Propuneri de acțiune 

 

 Asigurați-vă că numerele 

pentru linii de ajutor naționale 

și europene pentru copii se pot 

accesa cu ușurință 

 Creați un link ușor de accesat 

pe pagina oficială a orașului 

sau regiunii pentru ajutor rapid 

și consultanță 

 Concepeți și distribuiți tuturor 

copiilor din școli carduri ușor 

de purtat cu numere și adrese 

utile  

 Fabricați magneți de frigider cu 

numere și adrese utile pentru 

fiecare gospodărie 

 Afișați în zone frecventate de 

copii postere despre locurile 

unde pot merge după ajutor  

 Asigurați materiale 

educaționale în sprijinul 

copiilor în școli și cluburi 

pentru tineret 

 Distribuiți pliante sau broșuri 

despre siguranța pe Internet 

 Facilitați denunțarea 

activităților ilegale online 
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Conștientizarea și materialele educaționale 

Consiliul Europei a conceput materiale pentru sporirea înțelegerii 

problemei violenței sexuale și abuzului la care sunt supuși copiii și 

pentru promovarea mesajelor campaniei. Au fost create materiale în 

folosul factorilor de decizie, grupurilor care urmăresc interesele 

copiilor și profesioniștilor care lucrează pentru și cu copii. Au fost 

concepute materiale de conștientizare specifice, traduse în 36 de limbi 

europene, pentru a le permite părinților și copiilor să prevină și să 

denunțe violența sexuală (www.underwearrule.org).  Autoritățile 

locale și regionale trebuie să tipărească și să distribuie pe scară largă 

materialele campaniei UNUL din CINCI, în școli, creșe și alte 

stabilimente pentru copii (cluburi pentru tineret, asociații pentru 

tineret, precum ghizi, cercetași, etc.)  (Contact: 1in5@coe.int). 

 

Educarea copiilor 

Învățând despre violența și abuzul sexual, inclusiv despre diferitele 

tipuri de violență și situații de risc, copiii își dezvoltă cunoștințe și 

abilități de a face alegeri în cunoștință de cauză, sigure și sănătoase, 

pentru a evita riscul exploatării și abuzului sexual, fiind astfel capabili 

să formeze relații sănătoase și pozitive.  

 

Materiale educaționale eficiente, potrivite cu vârsta, croite pe nevoile 

și sensibilitățile particulare ale copiilor, inclusiv informații cultural 

sensibile și într-un limbaj adecvat copiilor, trebuie folosite la nivelul 

primar și cel secundar. Astfel, copiii înțeleg ce înseamnă violența 

sexuală și cum să o recunoască, lucru care sprijină prevenirea prin 

promovarea practicilor sigure. Trebuie incluse și informațiile despre 

noile tehnologii de comunicații, pericolul implicat în folosirea 

Internetului și cum să denunțe conținutul online ilegal.  

 

Orice campanie informațională și educațională trebuie să includă 

postări privind sursele de consultanță și asistență, de exemplu linii 

telefonice dedicate copiilor și de ajutor, în special numere naționale și 

europene, care să fie operaționale și în afara orelor de program 

normale, pentru ca tinerii și copiii să știe la cine să apeleze. Mici 

carduri cu notificări, ușor de purtat, brelocuri și carcase de mobil care 

să conțină numere și adrese utile pot fi distribuite tuturor copiilor 

școlari, care să le poată lua cu ei în ghiozdane. Autoritățile locale și 

regionale pot fabrica magneți de frigider cu astfel de informații, pentru 

http://www.underwearrule.org/
file://Hawking-share/congress_current_affairs_committee/SUBJECTS/HUMAN%20RIGHTS,%20ANTI-DISCRIMINATION,%20LEGAL%20AFFAIRS/Building%20a%20Europe%20for%20and%20with%20Children/ONE%20IN%20FIVE%20CAMPAIGN/CONGRESS%20CONTRIBUTION/Pact/1in5@coe.int
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a se asigura că fiecare copil din orice gospodărie are acces la aceste 

informații. Autoritățile locale și regionale trebuie să se asigure că 

informațiile și asistența sunt ușor de obținut, un link ușor de observat, 

accesabil printr-un singur click, pe website-ul orașului sau regiunii, 

care să îi direcționeze pe copii către asistență și consultanță, nu e greu 

de realizat. Informații despre locurile unde se pot duce sau despre 

persoanele pe care le pot contacta trebuie afișate în toate zonele 

frecventate de copii: în școli, locuri de joacă, centre pentru tineret, 

centre de sănătate, biblioteci publice, servicii de accidente și de 

urgență, clinici pentru sănătatea sexuală, website-uri ale autorităților 

locale, biserici, etc.  

 

Parteneri în activitățile de prevenire 

Convenția Lanzarote încurajează autoritățile să înființeze instituții 

independente pentru promovarea și protejarea drepturilor copilului. Ea 

mai sugerează numirea unei persoane sau organism care să 

conștientizeze publicul asupra exploatării sexuale și abuzului sexual, 

așa cum sunt Children’s Ombudsperson, Children’s Advocate sau 

Children’s Rights Commissioner.  Astfel de funcții pot fi înființate la 

nivel local și/sau regional. 

 

Multe organizații și asociații – la nivel internațional, european, 

național, regional și local – sunt foarte 

active în lupta contra violenței 

sexuale și abuzului sexual împotriva 

copilului. Multe dintre ele au realizat 

documente și materiale de 

conștientizare și informare care pot fi 

răspândite pe scară largă. Asociațiile 

naționale ale autorităților locale și 

regionale și autoritățile însele trebuie 

să conlucreze cu aceste organizații 

pentru a asigura folosirea pe scară 

largă a acestor materiale.  

 

Exploatarea sexuală și abuzul sexual 

împotriva copiilor sunt cunoscute 

drept infracțiunea secretă, deoarece 

copiii victime au de obicei mari 

Propuneri de acțiune 

 

 Numiți o persoană sau 

organism la nivel 

local/regional care să 

conștientizeze publicul în 

legătură cu violența și 

abuzul sexual împotriva 

copiilor 

 Conlucrați cu societatea 

civilă pentru strângerea 

informațiilor despre 

situații locale specifice  

 Colaborați cu mass-

media 

 Cooperați cu alte orașe 
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dificultăți în a le dezvălui. Aceasta, și lipsa unor metode de strângere a 

informațiilor, standardizate și comparabile, duc la o mare dificultate în 

a obține o imagine clară a problemei. Este important ca autoritățile 

locale și/sau regionale să creeze mecanisme de strângere a 

informațiilor pentru a observa și evalua situația din zona lor. 

Mulțumită informațiilor stocate, autoritățile pot evalua riscurile, 

întinderea și natura exploatării sexuale a copiilor în zonele lor și 

reacționa în cunoștință de cauză.  

 

Organizațiile societății civile pot conlucra cu autoritățile locale și 

regionale la proiecte și programe pentru prevenirea și protecția 

copiilor, așa cum o poate face și sectorul privat, în special sectorul 

tehnologiei de informare și comunicare și mass-media. Colaborarea la 

nivel regional poate fi eficientă la depistarea autorilor care trec 

granițele orașelor, de exemplu în traficul de copii.  

 

Cei patru „P” : Protecția 
 

Fiind nivelul de guvernare cel mai apropiat de victimele exploatării 

sexuale și abuzului sexual, autoritățile locale și regionale sunt cele mai 

în măsură să înființeze structuri care să implice toți actorii din 

domeniul îngrijirii copiilor și să asigure ca aceștia să primească cel 

mai bun sprijin și asistență posibile. Ele au de asemenea datoria de a 

servi nu numai interesele copiilor victime, ci și pe ale familiilor și 

comunității în întregul ei. Autoritățile locale și regionale trebuie să 

promoveze o abordare multilaterală și să dezvolte structuri, procese și 

mecanisme multi-disciplinare coordonate pentru abordarea violenței 

sexuale împotriva copiilor.  
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Centre multi-disciplinare 

Orașele și regiunile trebuie să adopte o abordare integrală și integrată, 

bazată pe o strategie implicând mai multe agenții și să stabilească 

autorități specializate, dedicate, cu 

roluri și răspunderi clar definite, 

care să aducă laolaltă toate 

serviciile locale implicate în 

protecția copiilor și creșterea 

nivelului lor de trai. Strategiile 

locale de protecție trebuie 

dezvoltate ținând cont de proceduri 

și sisteme cu specific local.  

 

În cele mai multe țări europene, 

responsabilitatea de a se ocupa de 

abuzul sexual împotriva copiilor 

revine mai multor agenții diferite, 

care trebuie să investigheze 

cazurile. Copiii sunt supuși unor 

interviuri repetate, rezultând în re-

victimizare, care poate fi la fel de dăunătoare sau chiar mai dăunătoare 

decât abuzul original. Convenția Lanzarote promovează înființarea 

unor centre unice, multi-disciplinare și având mai multe agenții, unde 

toți profesioniștii implicați în investigarea cazurilor de abuz sexual al 

copiilor – servicii de ocrotire și sănătate pentru copii, reprezentanți ai 

legii, autorități judiciare, etc. – lucrează sub același acoperiș pentru a 

asigura că victimele violenței sexuale împotriva copiilor nu vor fi 

supuse unor noi abuzuri (conceptul Caselor Prietene cu Copiii). Este 

important ca acești copii să poată merge undeva unde să se exprime 

liber și confidențial și unde să se simtă în siguranță. Aceste centre 

permit copiilor să fie intervievați și examinați medical în scopuri 

judiciare, sunt evaluați în detaliu și pot primi toate serviciile 

terapeutice relevante din partea unor profesioniști adecvați, evitându-

se astfel interviuri repetate și re-victimizare.  

  

Propuneri de acțiune 

 

 Înființați prin agenții case 

multi-disciplinare pentru 

copii 

 Introduceți obligația de a 

face rapoarte la nivel 

local/regional 

 Faceți publice liniile 

telefonice naționale și 

europene și liniile de 

ajutor online 

 Stabiliți linii directoare 

clare pentru toți 

profesioniștii care lucrează 

cu copii  
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Mai mulți copii ar putea fi protejați dacă ar exista obligația de a 

raporta suspiciunile, fără ca această obligație să încalce regulile 

existente de confidențialitate sau încrederea copilului. Trebuie stabilite 

linii directoare clare pentru toți profesioniștii care lucrează cu copiii, 

privind exprimarea îngrijorării lor agenției potrivite, după care 

autoritățile locale și regionale trebuie să facă cercetări pentru a stabili 

dacă există motive întemeiate pentru suspectarea abuzului. Persoanele 

implicate trebuie de asemenea conștientizate cu privire la protecția și 

drepturile copiilor, cât și de faptul că trebuie să pună pe primul loc 

deplinul interes al copilului.  

 

Acolo unde încă nu există la nivel național, trebuie înființate linii 

telefonice de asistență, sau linii de ajutor online, care să ofere copiilor 

acces ușor și consultanță anonimă.  

 

Parteneri în activitățile de protecție 

ONG-urile și alte organizații ale societății civile reprezintă parteneri 

importanți, în special cele angajate în a oferi asistență victimelor.  

 

Cei patru „P” : Punerea sub acuzare 
 

Convenția Lanzarote încriminează o serie de acte și, cu toate că 

procedurile pentru investigarea și punerea sub acuzare a autorilor pot 

fi definite în principiu de către legislația penală națională, autoritățile 

locale și regionale joacă un rol important în acest domeniu. În toate 

acțiunile acestei faze, inclusiv în timpul anchetelor și procedurilor 

judiciare, cel mai deplin interes al copilului, drepturile și 

vulnerabilitatea sa trebuie să fie pe primul plan.  

 

Asistență pentru victime 

Autoritățile trebuie să asigure, inclusiv în cooperare cu ONG-urile, că 

sunt luate anumite măsuri, precum asistență gratuită în timpul 

procedurilor juridice, consultanță pentru părinți și rude, și asistență 

terapeutică.  
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Atitudinea față de făptași 

Autoritățile locale și regionale pot asigura servicii adecvate de sprijin, 

în special în scopul evitării ofenselor repetate. Pot asigura de 

asemenea ca autorii să primească informații asupra drepturilor lor și 

despre serviciile care li se pun la dispoziție.  

 

Cei patru „P” : Participarea 
 

Consiliul Europei este de părere că dreptul de a fi auzit și luat în serios 

este fundamental pentru demnitatea umană și dezvoltarea sănătoasă a 

fiecărui copil și tânăr. A-i asculta pe copii și tineri și a le lua în 

considerare părerile, în funcție de vărsta și gradul de maturitate al 

fiecăruia, este un lucru necesar pentru implementarea eficientă a 

dreptului lor de a avea cel mai deplin interes luat în considerare în 

toate chestiunile care îi privesc și de a fi protejați împotriva violenței, 

abuzului, neglijării și maltratării.
2
  Toate acțiunile autorităților locale 

și regionale trebuie să se ghideze după acest principiu.  

 

  

                                                      
2
 Recomandarea CM/Rec(2012)2 a Comitetului de Miniștri către statele 

membre, privind participarea copiilor și tinerilor sub 18 ani.  
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Ce acțiuni specifice pot fi întreprinse la nivel 
regional? 
 

În timp ce multe măsuri susținute de Convenția Lanzarote vor trebui 

transpuse în legislația penală și civilă, care intră de obicei în 

responsabilitatea statului, unele chestiuni esențiale din domeniul 

protecției copilului pot cădea în sarcina regiunilor, cum ar fi 

regularizarea și organizarea serviciilor sociale și de sănătate și 

adoptarea de măsuri și structuri specifice pentru prevenirea și 

protejarea copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual. 

Autoritățile regionale și parlamentele trebuie să exploreze măsurile, 

atât legislative cât și administrative, care se pot lua în scopul 

implementării prevederilor Convenției Lanzarote.  

 

Cum va funcționa Pactul în practică? 
 

Reprezentanții aleși, locali și regionali, sunt invitați să aducă Pactul în 

atenția colegilor lor și a departamentelor responsabile, în orașele și 

regiunile lor, pentru sănătatea, bunăstarea și siguranța copiilor, pentru 

ca cei avizați să poată duce o campanie activă pentru implementarea 

inițiativelor propuse.  

 

O „platformă” online în scopul înregistrării pentru Pact 
 

Reprezentanții locali și regionali aleși se pot înregistra pe „platforma 

pactului” Congresului (www.coe.int/congress-pact).  Orașele și 

regiunile care doresc să implementeze pactul, sau care au lansat deja 

inițiative, sunt de asemenea invitate să se înregistreze.  

 

Pe această platformă, toate persoanele vor putea oferi informații 

despre noi structuri și inițiative, cât și despre măsurile existente, și se 

vor putea întoarce la platformă de câte ori se implementează noi 

activități.  Aceste informații vor permite măsurarea progresului 

campaniei UNUL din CINCI la nivel local și regional.  

  

http://www.coe.int/congress-pact
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Lista de acțiuni a autorităților locale și regionale 
 

Prevenirea 
 

 Puneți un link către website-ul ONE in FIVE al Consiliului 

Europei pe pagina oficială a orașului sau regiunii 

 Organizați sesiuni de informare pentru copii și pentru personal 

în grădinițe, școli și centre de tineret 

 Distribuiți pliante și broșuri cu informații și linii directoare 

 Oferiți instruire pentru profesioniștii locali și regionali 

 Organizați discuții și seminarii pentru profesioniști și pentru 

public 

 Folosiți Săptămâna Democrației Locale Europene pentru a 

aduce problema la cunoștință 

 Colaborați cu ONG-urile, cu mass-media și cu sectorul privat 

 Numiți o persoană sau un organism la nivel local/regional care 

să aducă la cunoștința publicului violența și abuzul sexual 

împotriva copiilor 

 Conlucrați cu societatea civilă pentru strângerea de informații 

despre situații locale specifice, în vederea dezvoltării 

politicilor și acțiunii 

 Colaborați cu alte orașe și regiuni 

 Promovați linii telefonice naționale și europene de asistență 

pentru copii 

 Creați un link accesabil printr-un singur click pe pagina 

oficială a orașului sau regiunii pentru ajutor și consultanță 

 Concepeți și distribuiți tuturor copiilor din școli carduri mici, 

ușor de purtat, conținând numere și adrese utile   

 Produceți magneți de frigider cu numere importante de telefon 

pentru fiecare gospodărie 

 Afișați postere cu informații despre locurile în care pot merge 

pentru asistență în zonele frecventate de copii 

 Asigurați materiale educaționale în școli și cluburi de tineret 

 Distribuiți pliante și broșuri despre siguranța pe Internet 

 Facilitați denunțarea activităților online ilegale  
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Protecția 
 

 Înființați case multi-disciplinare, cu mai multe agenții, pentru 

copii 

 Introduceți obligația de a face rapoarte la nivel local/regional 

 Promovați linii directoare despre cum se fac rapoartele pentru 

profesioniștii care lucrează cu copii  
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Documente și site-uri de referință 
 

 ONE in FIVE, the Council of Europe campaign to stop sexual 

violence against children 

 

 Council of Europe Convention on the Protection of Children 

against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 

 

 Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2012-

2015 

 

 Council of Europe Convention on Action against Trafficking 

in Human Beings 

 

 Convention on Cybercrime 

 

 European Convention on the Exercise of Children's Rights 

 

 Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 

Europe on child friendly justice 

 

 Recommendation on the Participation of children and young 

people under the age of 18 

 

 Discover children’s rights! 

 

 Raise your hand against smacking! 

 

 Wild Web Woods 

 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_EN.asp?
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=201
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=201
http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=197
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=197
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=185
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=160
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2012)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2012)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/20th%20anniversary%20un%20crc_files/20%20anniversary_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/20th%20anniversary%20un%20crc_files/20%20anniversary_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/wildweb_EN.asp?


  


