Desde 2015 que o dia 18 novembro é o
Dia Europeu da Proteção de Crianças
contra a Exploração e o Abuso Sexual1

► pais;
► autoridades locais, regionais e nacionais;
► profissionais

que trabalham com crianças, inclusive
educadores, treinadores de desporto, agentes da
autoridade, etc.;
► organizações não-governamentais;
► setor privado.

Qual é o objetivo do novo Dia Europeu?
■

A exploração e o abuso sexual de crianças são ainda
uma realidade trágica para as nossas sociedades.
Constituem uma violação séria dos direitos das crianças e
têm um efeito duradouro e de consequências prejudiciais
para a vida inteira.

■

Para evitar estes crimes, processar os autores e
proteger as vítimas, o Conselho da Europa e os seus
Estados-membros precisam de assegurar que os pais,
educadores, organizações não-governamentais e
decisores se centrem no problema, debatendo-o
abertamente e apresentando medidas concretas para
resolvê-lo.

■O

Dia Europeu tem como objetivos:
►

Aumentar a consciência pública acerca da
exploração e abuso sexual de crianças e da
necessidade de impedir tais atos;

►

Facilitar a discussão aberta sobre a proteção das
crianças contra a exploração e abuso sexual e
ajudar a prevenir e eliminar a estigmatização das
vítimas;

►

Promover a ratificação e a aplicação da Convenção
de Lanzarote, um instrumento internacional,
juridicamente vinculativo para os Estados Parte,
que criminaliza todas as formas de abuso sexual
de crianças e estabelece formas de o combater.

■

Este Dia Europeu tem na sua origem a Campanha “One
in Five” do Conselho da Europa, destinada a combater a
violência sexual contra as crianças e que terminou em
novembro de 2015. Este Dia Europeu visa, pois, dar
continuidade ao trabalho iniciado na referida campanha.

■

O Dia Europeu constitui uma oportunidade para o
Conselho da Europa e, bem assim, para os seus Estados
membros, divulgarem as respetivas atividades no âmbito
da proteção dos direitos da criança, em consonância com
a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Carta
Social Europeia e a Estratégia do Conselho da Europa
para os Direitos da Criança. Em cada edição anual, o Dia
Europeu foca uma temática específica, sendo para tal
desenvolvidos materiais (como, entre outros, manuais),
tendo em vista aumentar a consciência pública.

Para quem é o Dia Europeu ?
■

Este Dia Europeu destina-se às crianças e a todos os
que com elas interagem quer no plano pessoal quer no
profissional:
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Como poderá ser celebrado o Dia Europeu?
■

O Dia Europeu é organizado de forma flexível e
descentralizada, sob as orientações do Conselho da
Europa.

■

Os Estados-membros do Conselho da Europa e a
sociedade civil são os responsáveis pela celebração do
Dia Europeu e são livres de decidir sobre as atividades
que assinalarão o mesmo. Estas podem incluir debates
públicos e seminários de informação; palestras nas
escolas; exibição de filmes que foquem a violência sexual
contra crianças; tradução para as várias línguas dos
materiais produzidos pelo Conselho da Europa; eventos
com a comunicação social ou outras iniciativas.

■

O Conselho da Europa lançou uma página web que
contém:
►

Materiais que promovam a consciência pública
para esta problemática, que sejam amigos da
criança, destinados a esta, pais e profissionais;

►

Materiais para aumento da consciência pública e
outros recursos destinados às autoridades locais,
regionais e nacionais;

►

Lista de eventos organizados a nível nacional.

Contacto: EndChildSexAbuseDay@coe.int
Website: www.coe.int/EndChildSexAbuseDay

Twitter: @coe_children #EndChildSexAbuseDay

