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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over kinderen als slachtoffer van geweld, misbruik en mishandeling1

1. Volgens een recente enquête van onderzoeksinstituut Doxa neemt het geweld tegen 
kinderen en jongeren toe. In 70% van de gevallen vindt dit plaats in de thuissituatie en 
wordt het vaak niet gemeld. 

2. Volgens het meest recente rapport inzake de preventie van mishandeling van kinderen van 
het regionale Europa-kantoor van de WHO zijn 18 miljoen kinderen in Europa het 
slachtoffer van seksueel misbruik, en hebben 44 miljoen te maken gehad met fysiek 
geweld en 55 miljoen met geestelijk geweld. 

3. De artikelen 19 en 34 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat door de VN op 
20 november 1989 is aangenomen, verplichten de verdragsluitende partijen ertoe kinderen 
te behoeden voor alle vormen van geweld, misbruik en mishandeling. 

4. Om deze reden worden de Commissie en de Raad verzocht: 

a. alles in het werk te stellen om alle vormen van geweld tegen en misbruik en 
mishandeling van kinderen te voorkomen;

b. steun te verlenen aan voorlichtingscampagnes over de ontwrichtende geestelijke en 
gedragsstoornissen, inclusief zelfmoordpogingen, waaraan misbruikte kinderen 
kunnen lijden.

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


