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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi javaslatokat: 

A. mivel a kutatások szerint a gyermekek szexuális bántalmazása jobban érinti a lányokat, 

mint a fiúkat (13,4%-ban fordul elő lányoknál és 5,7%-ban fiúknál), és azt többnyire 

férfiak követik el; mivel a nemi dimenziót bele kell foglalni a gyermekek szexuális 

bántalmazásának megelőzésébe és az az ellen való védelembe;  

B. mivel a pornográfia növelheti a gyermekek és a fiatalok szexuális bántalmazásnak és 

kizsákmányolásnak való kiszolgáltatottságát; mivel a statisztikák szerint az internetes 

oldalak 12%-a pornográf weboldal, amelyekben néha gyermekeket is szerepeltető 

pornográf videók is el vannak rejtve; mivel életkortól függetlenül bárki ingyenesen 

hozzáférhet ezekhez az oldalakhoz, és minden videót letölthet, amit akar; 

C. mivel a szexuális bántalmazás áldozatai súlyos fizikai és pszichológiai kockázatokat 

viselnek, amelyek a magán- és a szociális életüket is befolyásolhatják; 

D. mivel a konfliktusok és üldöztetés elől menekülő lányok fokozottabban ki vannak téve az 

erőszakos közösülés, a szexuális erőszak, a kizsákmányolás és a kényszerházasság 

kockázatának, és mivel kutatások szerint nyelvi korlátok, kulturális tabuk, az attól való 

félelem, hogy nem érik el a végső célállomásukat, valamint egyéb okok miatt néhány, 

áldozatul esett menekült gyermek nem jelenti be az eseteket a hatóságoknak; 

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az erotikus és pornográf tartalmú anyagok beleegyezés 

nélküli, többek között online és a közösségi médiában történő terjesztése, mint például az 

úgynevezett „bosszúpornó” – a bántalmazás és az üldöztetés egy rohamosan növekvő 

formája – jelensége is túlnyomó részt nőket és lányokat érint, akik közül néhányan a 

törvényes beleegyezési korhatár alatt vannak; felhívja a tagállamokat az internet 

megfelelő ellenőrzésére az úgynevezett „bosszúpornó” gyors és hatékony visszaszorítása 

érdekében, valamint olyan jogalkotási politikák bevezetésére, amelyek megakadályozzák 

és szankcionálják a bűnözés ezen új formáját; felszólítja az internetszolgáltatókat, hogy 

közösen vállaljanak felelősséget ezért a jelenségért; kiemeli az összes lány és fiú 

felvilágosításának és figyelemfelkeltésének szükségességét az intim felvételek, mint 

például a saját magukról készített és mások számára közzétett fényképek és videók 

lehetséges következményeiről; kiemeli a témával kapcsolatos figyelemfelkeltés és a 

képzés szükségességét az oktatási, ifjúsági és közösségi munkások és önkéntesek körében, 

valamint a bűnüldöző hatóságok azon kapacitása megerősítésének szükségességét, hogy a 

nemi szempontok figyelembevételével kezeljék ezeket a kockázatokat; 

2.  ösztönzi a tagállamok illetékes hatóságait, hogy a nemek közötti egyenlőséget átfogó 

szexuális és párkapcsolati oktatási programjaikba foglalják bele a lányok és fiúk 

beleegyezésen, tiszteleten és kölcsönösségen alapuló párkapcsolatokra történő oktatását, 

tekintettel arra, hogy kutatások kimutatták, hogy a jogokon alapuló szexuális és 

párkapcsolati oktatás megfelelő és hatékony módja a gyermekek és fiatalok 

bántalmazástól és szexuális kizsákmányolástól való védelmének; 

3. felhívja azokat a tagállamokat, ahol nem kötelező a szexuális és párkapcsolati oktatás 
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(Bulgária, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Románia, Szlovákia és 

Spanyolország), hogy vezessék be azt; felhívja az összes tagállamot, hogy a szexuális és 

párkapcsolati oktatás során hangsúlyozzák a szexuális beleegyezés és tisztelet fontosságát; 

4. kiemeli az iskolákban a digitális jártasság és az online biztonsági programok 

szükségességét, amelyek elengedhetetlenek a gyermekek, valamint a szülők és a 

gyermekekkel kapcsolatban lévők számára; ösztönzi a tagállamokat, hogy indítsanak 

tájékoztató kampányokat a kiberbiztonságról és az etikus internetes magatartás 

alapelveiről a személyes adatvédelemhez és a mások adatainak védelméhez kapcsolódóan; 

megjegyzi, hogy az e témákkal foglalkozó oktatási programoknak és tartalmaknak a 

férfiakra és a fiúkra is figyelmet kell fordítaniuk, lebontva a nemi sztereotípiákat, valamint 

küzdve a szexizmus és az online zaklatáshoz vezető viselkedés ellen; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy az igazságügyi és rendőrségi hatóságokkal 

együttműködésben javítsák a szülői felügyeleti rendszereket új technológiák (különösen 

okostelefonok alkalmazásainak) felhasználása révén a gyermekek hatékonyabb védelme 

érdekében; 

6. kiemeli annak szükségességét, hogy korán fel kell hívni minden lány és fiú figyelmét az 

online biztonság megőrzésére, valamint annak fontosságára, hogy tiszteljék mások 

méltóságát és magánéletét a digitális korban; ösztönzi a tagállamokat, hogy minden 

érdekelt fél, köztük a tanárok, az oktatók és a bűnüldöző hatóságok között osszák meg az 

oktatási anyagok és a képzési programok bevált gyakorlatait a gyermekek elcsábításának 

és a gyermekek – különösen a lányok – online biztonságára leselkedő veszélyek egyéb 

formáinak témájában; emlékeztet rá, hogy a szülők és a többi rokon figyelmének 

felkeltése épp olyan fontos, mint maguk a gyermekek figyelmének felkeltése; 

7. úgy véli, hogy a tartalom eltávolítását továbbra is kiemelten kell kezelni, de elismeri, hogy 

ez hosszadalmas eljárás lehet; ezért úgy véli, hogy eltávolítási eljárásokat kell bevezetni és 

az eltávolítási mechanizmusokat fel kell gyorsítani;  

8. felkéri a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a közzétételi arányok erőteljes nemi 

dimenzióját, a fiúk és férfiak ugyanis kevésbé gyakran jelentenek be bántalmazást, mint a 

lányok és nők, akik gyakran halogatják a bűncselekmény bejelentését; 

9. javasolja, hogy a 15. cikk átültetésekor vagy a kiskorúak ellen elkövetett szexuális 

bántalmazások bejelentésével kapcsolatos elévülési időre vonatkozó jogalkotási 

rendelkezések módosításakor az elévülési idő a nagykorúvá válás időpontjától és ne a 

bűncselekmény elkövetésének időpontjától kezdődjön; 

10. sürgeti azt a kilenc tagállamot, amely még nem ültette át az irányelv 15. cikkének az 

áldozatok azonosításáról szóló (4) bekezdését, hogy haladéktalanul tegyék meg azt, és 

hajtsák végre, például különleges nyomozó csoportok létrehozása, helyszínelő eszközökbe 

való beruházás és határokon átnyúló nyomozásokban való részvétel által; 

11. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák az együttműködést, és osszák meg egymással az 

adatokat a szexuális bántalmazás áldozatául esett gyermekek azonosításához, beleértve az 

eltűnt gyermekeket, főleg a lányokat, akik különösen ki vannak szolgáltatva az 

embercsempészetnek és a szexuális kizsákmányolásnak; 
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12. felkéri a Bizottságot a gyermekáldozatok azonosítására irányuló folyamatos 

transznacionális programok támogatására azáltal, hogy segítséget nyújt a tagállamok 

helyszínelő kapacitásainak növelésében és e területen való együttműködésében, többek 

között a különleges emberi erőforrások és eszközök kialakításában; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy a potenciális áldozatok azonosításakor fordítsanak nagyobb 

figyelmet a kiszolgáltatott gyermekek – mint például a roma, a mentális fogyatékossággal 

élő és a menekült gyermekek – csoportjaira, különös tekintettel az őrizetben lévő, 

felügyelet nélküli kiskorúakra és gyermek-menedékkérőkre, akik intézményekben, 

menekülttáborokban és menedékközpontokban szexuális bántalmazás és kizsákmányolás 

veszélyének vannak kitéve; ezért hangsúlyozza, hogy fontos az olyan intézkedések 

kialakítása, mint például háttérellenőrzések végzése azokon az alkalmazottakon, szociális 

munkásokon és önkénteseken, akik gyermekekkel kerülnek kapcsolatba, továbbá fontos 

jelentéstételi rendszerek kiépítése és az áldozatoknak való segítségnyújtás; ebben az 

értelemben megismétli, hogy az áldozatokra vonatkozó intézkedések támogatása nemcsak 

a szexuális bántalmazás vagy kizsákmányolás nyomozása során fontos, hanem a 

későbbiekben is, hogy segítsék őket a poszttraumás stressz leküzdésében, megfelelő 

orvosi és pszichológiai tanácsadásban, valamint jogi segítségnyújtásban; felszólítja a 

tagállamokat, hogy javítsák a bírók, ügyészek és rendőrök kommunikációs kapacitását a 

gyermekek szexuális bántalmazása vagy kizsákmányolása során, különös hangsúllyal a 

speciális igényű gyermekekkel való kommunikációra, emellett hozzanak egyéb 

intézkedéseket is az áldozatok másodlagos viktimizációjának megakadályozására; 

14. felhívja a tagállamokat, hogy fokozzák a szexuális zaklatás áldozatául esett gyermekek 

védelmére irányuló intézkedéseket, és javítsák a nemzeti segélyvonalak szerepét, a nemek 

közötti egyenlőséget figyelembe vevő megközelítéssel; 

15. nyomatékosítja a 20. cikk (3) bekezdése a) pontja megfelelő átültetésének jelentőségét, és 

sürgeti a tagállamokat, hogy konzervatívan értelmezzék az „indokolatlan késedelem” 

fogalmát a gyermekáldozatok kihallgatása során; elismeri a helyes svéd gyakorlatot, ahol 

a gyermeket a bűncselekmény bejelentését követő két héten belül kihallgatják; kéri 

továbbá a tagállamokat, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket az eljárási 

feltételeket előíró rendelkezés megfelelő átültetéséhez, amely szükséges ahhoz, hogy a 

gyermekeket megvédjék a másodlagos viktimizációtól; 

16. aggodalommal állapítja meg, hogy az embercsempészet és a szexturizmus jelentős számú 

kiskorú lányt érint; bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák 

erőfeszítéseiket a gyermekszexturizmus és az embercsempészet leküzdése érdekében, 

valamint vonják be az utazásszervezőket és hatóságokat, hogy felhívják az utazók 

figyelmét e bűncselekmények súlyosságára; 

17. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak olyan jogszabályt, amely lehetővé 

teszi azon utazók elítélését, akiket bűnösnek találtak azért, mert kiskorúakat is érintő 

szexuális céllal utaztak egy harmadik országba és utána tértek vissza az EU-ba; 

18. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak olyan jogszabályt, amely lehetővé 

teszi azon utazásszervezők elítélését, akiket bűnösnek találtak a kiskorúakat is érintő 

szexturizmus elősegítésében; 

19. felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a gyermekek segítségkérésre és veszélyforrások 
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felismerésére vonatkozó oktatására fordított erőforrásokat, miközben felnőtteknek is 

nyújtsanak oktatást azzal kapcsolatban, hogyan vegyék észre a bántalmazást, és hogyan 

támogassák a gyermekeket egyéni szolgáltatásokban, valamint növeljék a bűnügyi 

szakemberek számára nyújtott erőforrásokat, akiknek tisztában kellene lenniük azzal, 

hogyan befolyásolják a nemi különbségek a lányok és fiúk szexuális bántalmazásra adott 

reakcióit; kiemeli továbbá a tartósan fennálló nemi sztereotípiák és a médiában a 

gyermekek növekvő szexualizációja elleni küzdelem szükségességét; 

20. kiemeli, hogy Unió-szerte gyenge a megelőző fellépés, és felhívja a tagállamokat az 

irányelv 22. cikkének végrehajtására azáltal, hogy beavatkozást célzó programokat 

indítanak azon személyek számára, akik attól tartanak, hogy bűncselekményeket 

követhetnek el; sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre bűnmegelőzési programokról 

szóló rendszeres, határokon átnyúló tapasztalatcserét; felkéri a tagállamokat, hogy a 24. 

cikk (1) bekezdésének értelmében hozzanak létre kötelező bűnmegelőzési programokat 

minden elítélt elkövető számára a visszaesés megakadályozása érdekében; 

21. ösztönzi a gyermekbántalmazás eseteinek kivizsgálása érdekében a gyermekvédelmi 

tisztviselőkkel, gyermekorvosokkal, oktatási intézményekkel, valamint ifjúsági és 

gyermekszervezetekkel való eszmecserét, hogy lehetőségük legyen az aktív 

szerepvállalásra a kérdésre való figyelemfelkeltés terén; 

22. elismeri a 46 forróvonal együttműködési hálózata, a gyermekek szexuális bántalmazását 

az internetről száműzni szándékozó INHOPE teljesítményét; felhívja a Bizottságot, hogy 

segítse a tagállamokat annak biztosításában, hogy minden tagállamban legyen ilyen 

forróvonal, valamint a vonatkozó előírások harmonizálásában; 

23. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség érvényesítését célzó 

kutatás és statisztikák használatára a gyermekek szexuális bántalmazása és 

kizsákmányolása tekintetében a bevált gyakorlatok megosztásának előmozdítása 

érdekében a politikai döntéshozatal és a programok végrehajtása terén; 

24. megjegyzi, hogy nem született kutatás az LMBTI-fiatalok esetében történt bántalmazás 

terén; hangsúlyozza, hogy további kutatásokra van szükség e téren, amelyek figyelembe 

veszik az LMBTI-személyek által elszenvedett szexuális erőszakot és zaklatást, valamint a 

hajléktalan fiatalok kiszolgáltatottságát, akik közül sokan otthonról elmenekült LMBTI-

fiatalok. 
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