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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā pētījumi liecina, ka seksuāla vardarbība pret bērnu vairāk skar meitenes nekā zēnus 

(izplatības rādītājs attiecībā uz meitenēm ir 13,4 %, zēniem — 5,7 %) un lielākoties to 

nodara vīrieši; tā kā seksuālās vardarbības pret bērniem novēršanā un aizsardzībā pret to ir 

jāņem vērā dzimumu aspekts;  

B. tā kā saskare ar pornogrāfiju var padarīt bērnus un jauniešus neaizsargātākus pret seksuālo 

vardarbību un izmantošanu; tā kā saskaņā ar statistikas datiem 12 % tīmekļa vietņu ir 

pornogrāfiska satura vietnes, kurās dažkārt var būt paslēpti arī pornogrāfiski videoieraksti 

ar bērniem; tā kā ikviens neatkarīgi no vecuma var brīvi piekļūt šīm vietnēm un 

lejupielādēt visus videoierakstus, ko vien vēlas; 

C. tā kā seksuālās vardarbības upuri saskaras ar smagu fizisku un psiholoģisku risku, kas var 

ietekmēt viņu privāto un sociālo dzīvi; 

D. tā kā meitenes, kas bēg no konfliktiem un vajāšanas, apdraud īpaši augsts izvarošanas, 

seksuālās vardarbības un izmantošanas un piespiedu laulības risks un tā kā saskaņā ar 

pētījumiem valodas barjeras, kultūras tabu, bailes nesasniegt galamērķi un citi faktori 

noved pie tā, ka daļa cietušo, kas ir bērni bēgļi, par šādiem gadījumiem neziņo iestādēm, 

1. pauž bažas par to, ka erotisku vai pornogrāfisku materiālu izplatīšana, tostarp tiešsaistē un 

sociālajos medijos, bez personas piekrišanas, piemēram, tā sauktās “atriebības 

pornogrāfijas” parādība — seksuālās izmantošanas un vajāšanas veids, kura izplatība 

strauji palielinās, —, lielākoties skar sievietes un meitenes, no kurām daļa nav sasniegušas 

dzimumpilngadības vecumu; aicina dalībvalstis uzraudzīt internetu, lai nekavējoties un 

iedarbīgi apkarotu “atriebības pornogrāfiju”, un ieviest leģislatīvas rīcībpolitikas 

pasākumus, kas novērstu šo jauno noziedzības veidu un paredzētu par to sodus; aicina 

interneta nozari uzņemties kopatbildību par šo parādību; uzsver, ka visi iedzīvotāji, īpaši 

meitenes un zēni, jāizglīto un jāinformē par to, kādas var būt sekas, ja uzņem intīmus 

attēlus, piemēram, pašportretus un videoierakstus ar sevi, un tos dara pieejamus citiem; 

uzsver, ka šajā jautājumā jāapmāca un jāinformē speciālisti un brīvprātīgie, kas strādā 

izglītības jomā, ar jauniešiem vai kopienas jautājumiem, kā arī jāpalielina 

tiesībaizsardzības iestāžu spējas šos riskus mazināt dzimumsensitīvā veidā; 

2.  mudina kompetentās iestādes un dalībvalstis vispārīgās seksuālās un attiecību izglītības 

(SAI) programmās iekļaut meiteņu un zēnu izglītošanu par attiecībām, kuru pamatā ir 

piekrišana, cieņa un abpusējība, jo saskaņā ar pētījumiem uz tiesībām balstīta vispārīgā 

SAI ir piemērots un efektīvs līdzeklis, ar ko bērnus un jauniešus aizsargāt pret vardarbības 

un seksuālās izmantošanas riskiem; 

3. aicina dalībvalstis, kurās nav obligātās SAI, (Bulgārija, Horvātija, Ungārija, Itālija, 

Lietuva, Rumānija, Slovākija un Spānija) to ieviest; aicina dalībvalstis prasīt, lai SAI tiktu 

uzsvērta seksuālā piekrišana un cieņa; 

4. uzsver, ka skolās svarīgas ir digitālās pratības un tiešsaistes drošības programmas, kas ir 
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ārkārtīgi vajadzīgas ne vien bērniem, bet arī vecākiem un personām, kas ir saskarē ar 

bērniem; mudina dalībvalstis sākt informācijas kampaņas par kiberdrošību un principiem, 

kā ētiski uzvesties internetā — attiecībā gan uz savu privātumu, gan uz citu cilvēku 

privātumu; norāda, ka izglītības programmas un saturs, kur skarti šie jautājumi, būtu 

jāorientē arī uz vīriešiem un zēniem, graujot dzimtiskos stereotipus un apkarojot seksismu 

un uzvedību, kas noved pie vajāšanas tiešsaistē; 

5. aicina dalībvalstis sadarbībā ar tiesu un policijas iestādēm uzlabot vecāku kontroles 

sistēmas, izmantojot jaunas tehnoloģijas, tostarp viedtālruņa lietotnes, lai uzlabotu bērnu 

aizsardzību; 

6. uzsver, ka jau agrā vecumā jāpalielina visu meiteņu un zēnu informētība par drošību 

tiešsaistē un par to, cik svarīgi digitālajā laikmetā ir ievērot citu cilvēku cieņu un 

privātumu; mudina dalībvalstis visu iesaistīto aktoru, tostarp skolotāju, izglītības 

darbinieku un tiesībaizsardzības iestāžu, vidū izplatīt paraugpraksi attiecībā uz 

izglītojošiem materiāliem un mācību programmām par iedraudzināšanu un citiem 

draudiem bērnu, jo īpaši meiteņu, drošībai tiešsaistē; atgādina, ka sekmēt vecāku un citu 

radinieku informētību ir tikpat svarīgi, cik sekmēt pašu bērnu informētību; 

7. uzskata, ka satura dzēšanai joprojām jāpaliek prioritātei, taču atzīst, ka tas var būt ilgstošs 

process; tāpēc uzskata, ka būtu jāievieš straujas satura izņemšanas mehānismi un būtu 

jāpaātrina dzēšanas procedūras;  

8. aicina dalībvalstis ņemt vērā būtisko izpaušanas rādītāja dzimumdimensiju: zēni un vīrieši 

par vardarbību ziņo retāk nekā meitenes un sievietes, savukārt viņas bieži vien ziņo ar 

novēlošanos; 

9. iesaka, ka, transponējot 15. pantu vai grozot tiesību aktu noteikumus par noilgumu, ko 

piemēro cietušo ziņošanai par seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgajiem, noilgums 

būtu jānosaka no pilngadības sasniegšanas dienas, nevis no dienas, kad izdarīts 

nodarījums; 

10. mudina dalībvalstis, kuras vēl nav transponējušas 15. panta 4. punktu par cietušo 

identificēšanu, to nekavējoties izdarīt un īstenot minēto punktu, piemēram, izveidojot 

specializētas izmeklēšanas grupas, investējot kriminālistikas līdzekļos un piedaloties 

pārrobežu izmeklēšanas darbībās; 

11. aicina dalībvalstis stiprināt sadarbību un dalīties datos, lai identificētu bērnus, kas cietuši 

no seksuālās vardarbības, tostarp pazudušus bērnus, jo īpaši meitenes, kas ir sevišķi 

neaizsargāti pret cilvēku tirdzniecību un seksuālu izmantošanu; 

12. aicina Komisiju investēt pastāvīgās transnacionālās cietušo bērnu identificēšanas 

programmās, sniedzot dalībvalstīm atbalstu attiecībā uz to kriminālistikas spējām un 

sadarbību šajā jomā, tostarp palīdzot attīstīt specializētos cilvēkresursus un aprīkojumu; 

13. aicina dalībvalstis potenciālu cietušo identificēšanā lielāku uzmanību pievērst 

neaizsargātām bērnu grupām, piemēram, romu bērniem, bērniem ar garīgu invaliditāti un 

bērniem bēgļiem, it īpaši aizturētiem nepavadītiem nepilngadīgajiem un bērniem 

patvēruma meklētājiem, kurus apdraud seksuālā vardarbība un izmantošana iestādēs, 

bēgļu nometnēs un patvēruma centros; tāpēc uzsver, cik svarīgi ir tādi pasākumi kā 
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personāla, sociālo darbinieku un brīvprātīgo, kas ir saskarē ar bērniem, iepriekšējās 

darbības pārbaudes, ziņošanas sistēmu izveide un palīdzība cietušajiem; šajā sakarā 

atkārto, ka cietušo atbalsta pasākumi ir svarīgi ne tikai seksuālās vardarbības vai 

izmantošanas izmeklēšanas laikā, bet arī vēlākos posmos, lai palīdzētu viņiem pārvarēt 

posttraumatisko stresu un viņi varētu saņemt piemērotas medicīniskās un psiholoģiskās 

konsultācijas un juridisko palīdzību; aicina dalībvalstis uzlabot tiesnešu, prokuroru un 

policijas darbinieku komunikācijas spējas seksuālās vardarbības pret bērniem vai bērnu 

seksuālās izmantošanas izmeklēšanā, sevišķi pievēršoties komunikācijai ar bērniem ar 

īpašām vajadzībām, un atbalstīt citus pasākumus, kuru mērķis ir novērst sekundāro 

viktimizāciju; 

14. aicina dalībvalstis stiprināt pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt bērnus, kas cietuši no 

seksuālās vardarbības, un uzlabot nacionālo palīdzības dienestu lomu, izmantojot 

dzimumsensitīvu pieeju; 

15. uzstāj, ka ir svarīgi pareizi transponēt 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu, un mudina 

dalībvalstis, iztaujājot cietušos bērnus, vārdus “nepamatotus kavējumus” interpretēt 

konservatīvi; atzīst Zviedrijas labo praksi uzklausīt bērnus divās nedēļās pēc ziņošanas par 

noziegumu; turklāt prasa, lai dalībvalstis ievieš nepieciešamos pasākumus, lai pienācīgi 

transponētu šo noteikumu, paredzot procesuālos nosacījumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu 

bērnus pret sekundāro viktimizāciju; 

16. ar bažām atzīmē, ka cilvēku tirdzniecība un sekstūrisma industrija skar ievērojamu skaitu 

nepilngadīgu meiteņu; mudina Komisiju un dalībvalstis intensificēt centienus apkarot pret 

bērniem vērstu sekstūrismu un cilvēku tirdzniecību un pievērsties ceļojumu organizācijām 

un iestādēm, lai uzlabotu ceļotāju informētību par šo noziegumu smagumu; 

17. aicina dalībvalstis un Komisiju pieņemt tiesību aktus, kas ļautu notiesāt par vainīgiem 

atzītus ceļotājus, kuri devušies uz trešo valsti nolūkā veikt seksuālas darbības ar bērniem 

un pēc tam atgriezušies ES; 

18. aicina dalībvalstis un Komisiju pieņemt tiesību aktus, kas ļautu notiesāt par vainīgiem 

atzītus tūrisma operatorus, kuri sekmējuši pret nepilngadīgajiem vērstu sekstūrismu; 

19. aicina dalībvalstis piešķirt vairāk resursu bērnu izglītošanai par to, kā vērsties pēc 

palīdzības un atpazīt seksuālus agresorus, un pieaugušo izglītošanai par to, kā atpazīt 

vardarbības pazīmes un individuāli palīdzēt bērniem, kā arī piešķirt vairāk resursu 

izmeklēšanas ekspertiem, kam būtu jāzina, kā dzimumsaistītas atšķirības ietekmē meiteņu 

un zēnu reakciju uz seksuālo vardarbību; turklāt uzsver, ka ir jāapkaro noturīgi dzimtiskie 

stereotipi un aizvien lielāka bērnu seksualizēšana medijos; 

20. uzsver, ka preventīvie pasākumi visā ES ir vāji, un aicina dalībvalstis īstenot direktīvas 

22. pantu, izveidojot intervences programmas, kuras paredzētas personām, kas sevi 

uzskata par potenciāliem nodarījuma veicējiem; mudina Komisiju izveidot regulāru 

pārrobežu labās prakses apmaiņu preventīvo programmu jomā; aicina dalībvalstis saskaņā 

ar 24. panta 1. punktu izveidot obligātas intervences programmas, kas paredzētas visiem 

notiesātajiem nodarījumu izdarītājiem, lai nepieļautu recidīvus; 

21. mudina bērnu aizsardzības darbiniekus, pediatrus, izglītības iestādes un bērnu un jauniešu 

organizācijas pret bērniem vērstas vardarbības gadījumu izmeklēšanā apmainīties 
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viedokļiem, lai varētu aktīvi iesaistīties informētības palielināšanā šajā jomā; 

22. atzīst panākumus, ko guvis INHOPE — 46 uzticības dienestu tīkls, kura mērķis ir izskaust 

seksuālo vardarbību pret bērniem internetā; aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm 

nodrošināt, ka šāds uzticības dienests pastāv katrā dalībvalstī, kā arī palīdzēt saskaņot 

relevantos protokolus; 

23. mudina Komisiju un dalībvalstis, lai sekmētu labas prakses apmaiņu politikas veidošanas 

un programmu īstenošanas jomā, izmantot tādus pētījumus un statistikas datus par 

seksuālo vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālo izmantošanu, kuros ņemts vērā 

dzimumu aspekts; 

24. norāda, ka trūkst pētījumu par vardarbību, ar ko saskaras LGBTI jaunieši; uzsver, ka šajā 

jomā vajadzīgi jauni pētījumi, kuros ņemta vērā seksuālā vardarbība un vajāšana, ar ko 

saskaras LGBTI, un neaizsargātība, kas raksturīga jauniešiem bezpajumtniekiem, no 

kuriem daudzi ir no mājām aizbēguši LGBTI jaunieši. 
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