NYILATKOZATA
a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek
védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/16365. számú
törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslattal összefüggésben
Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a Gyermekjogi Civil Koalíció a törvényjavaslattal
kapcsolatban már megfogalmazta véleményét, melyben számos intézkedés megtételének
sürgetése mellett üdvözölte azt, amellett, hogy felhívta a figyelmet a jogszabály címének téves
és félrevezető megfogalmazására. A tavaly meghirdetett kormányzati szándék immár
törvényjavaslat formájában is megismerhető, amely fontos lépés ahhoz, hogy a gyermekek
védelméről, kiszolgáltatottságukról, áldozattá válásukról több szó essen és érdemi lépések
történjenek a politikai, szakmai - és közbeszédben, és a különféle tevékenységek során.
Üdvözöltük a szigorúbb büntetési tételek mellett a foglalkozástól való végleges eltiltás
módosuló szabályait is, ami segíthet a gyerekek elleni szexuális bántalmazás elleni fellépésben,
ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a megelőzéssel és az áldozatsegítéssel kapcsolatosan
erősödjön a közvélemény figyelme és induljon társadalmi párbeszéd a bántalmazással
szembeni zéró toleranciáról, a bántalmazással összefüggő kérdések minél szélesebb körű
megismertetésének lehetőségeiről.
A bántalmazás minden formája, így a szexuális bántalmazás megelőzése esetén is fontos
szerepe van a tájékoztatásnak, a gyerekek tudatossága növelésének, illetve fontos, hogy
sokszínű világunkban valamennyi, a gyermek érettségének, érdeklődésének megfelelő tudást
és információt megkapjon saját teste-lelke működéséről, ismerje meg önmagát. Kiemelten
nagy jelentősége van a megelőzésben a magas minőségű és megfelelő módszertanú
oktatásnak, mások mellett a szexuális és reproduktív egészségről.
A világban sokféle – például fogyatékossággal élő, nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbséghez
tartozó, örökbefogadott vagy LMBTQI – gyermek és felnőtt él, sokan sokféle élethelyzetben.
Ezért minden módon hozzá kell járulni ahhoz, hogy a gyermek képességei fejlődjenek, nyitott,
érzékeny és szolidáris tagja legyen társadalmunknak, és egyben ők maguk is számíthassanak a
befogadásra, szolidaritásra, tiszteletre, de a T/16365. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslat azonban mindezekkel teljes mértékben ellentétes. Erre figyelemmel
azt sem támogatjuk, hogy ezen módosító javaslatok a „pedofilellenes törvény” részévé
váljanak.

A magyar jogrend részévé vált ENSZ Gyermekjogi Egyezményére tekintettel aggályosnak,
visszalépésnek tartunk minden olyan törvényi változást, amely kirekesztésre és
megbélyegzésre adhat alapot, és a gyermek jogai és legfőbb érdeke ellenében korlátozza az
egészségneveléshez, a szabad önkifejezéshez, az identitáshoz és a megfelelő tájékoztatáshoz
való jogát.
A Gyermekjogi Civil Koalíció ezért azzal a kéréssel fordul a Köztársasági Elnökhöz, hogy
az Országgyűlés által ebben a formában elfogadott, alkotmányos, illetve nemzetközi
emberi jogi aggályokat felvető törvénymódosítást ne írja alá, hanem küldje meg
felülvizsgálatra az Alkotmánybírósághoz.
A Gyermekjogi Civil Koalíció egyben azt kéri a Kormánytól, hogy az ENSZ Gyermekjogi
Bizottságának Magyarország irányában megfogalmazott következő ajánlásoknak tegyen
eleget:
1. Tartassa be a különböző módokon marginalizált és hátrányos helyzetű
gyermekekkel – például leánygyermekek, fogyatékossággal élő gyermekek, roma
gyermekek, migráns és kísérő nélküli gyermekek, leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű, illetve interszexuális gyermekek – szembeni diszkriminációt tiltó
törvényeket, valamint tegyen intézkedéseket a közvélemény egyenlőséggel és a
hátrányos megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos tájékoztatása és a releváns iskolai
programok bővítése érdekében.
2. Dolgozzon ki nemzeti stratégiát a gyermekek ellen irányuló erőszak minden
formájának megelőzése és felszámolása érdekében, ideértve a szexuális erőszakot
is, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű lányokra és gyermekekre, ideértve a
fogyatékossággal élő gyermekeket, az alternatív gondozásban részesülő gyermekeket, a
roma gyermekeket, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális
gyermekeket; valamint menedékkérő, menekült- és migráns gyermekeket; és
gondoskodjon arról, hogy a stratégia egyértelműen tájékoztassa a gyermekeket az
erőszakos cselekmények bejelentéséhez rendelkezésre álló mechanizmusokról.
3. A serdülő fiatalok egészséges fejlődése érdekében biztosítsa a bizalmas és
gyermekérzékeny orvosi tanácsadáshoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Tegye
lehetővé a serdülők számára a szexuális és reproduktív egészségügyi
szolgáltatásokhoz, valamint pszichológiai ellátáshoz történő önálló hozzáférést.
4. Nyújtson a gyermekek számára a szexuális és reproduktív egészségről szóló
oktatást a kötelező iskolai tanterv keretén belül, különös figyelmet szentelve a korai
terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére, valamint az egyenlő
párkapcsolatokra, továbbá kínáljon elfogulatlan és átfogó tudományosan megalapozott,
szexuális és reproduktív egészségügyi ismereteket és szolgáltatásokat. Az oktatásnak
ki kell terjednie a sztereotípiák és az előítéletek elleni küzdelemre is, bemutatva a
körülöttünk levő világ sokféleségét.
5. Fokozza az iskolákban történő zaklatás (bullying), beleértve az online zaklatás
megelőzése és kezelése érdekében tett erőfeszítéseit, és nyújtson támogatást a
gyermek áldozatoknak, különös tekintettel a leszbikus, meleg, biszexuális,
transznemű és interszexuális gyermekekre.

Mi, a Gyermekjogi Civil Koalíció tagjai ezért felhívunk minden közszereplőt, politikust,
országgyűlési képviselőt, hogy biztosítsák minden gyermek számára az egyenlő
bánásmódot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mint a jogállamiság alapértékeit.
Budapest, 2021. június 15.
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