
Савет Европе: Србија да уведе обавезни систем провере људи који су у редовном контакту са децом; у затворима увести програме лечења сексуалних преступника
среда, 14 фебруар 2018 19:28

Савет Европе објавио је нови извештај о пракси у 26 држава чланица Савета, међу
којима је и Србија, кад је реч о заштити деце од сексуалног злостављања у блиском
окружењу, односно у кругу породице и других блиских особа.

  

  

Да би се особе које су осуђене за сексуално злостављање држале даље од деце,
Лансароте комитет Савета Европе - који је изнео препоруке за све државе - позива у
извештају Србију да уведе обавезни систем провере, скрининг, приликом ангажовања
свих професионалаца који су у редовном контакту са децом, саопштио је Савет Европе.

  

Лансароте комитет Савета Европе изражава забринутост јер, како наводи, у многим
земљама, укључујући Србију, нема посебних мера нити услуга за особе, међу којима су и
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адолесценти, а које страхују да би могле бити у стању да почине сексуалне преступе над
децом.

  

"Србија се позива да успостави специјалне програме у затворима ради лечења
сексуалних преступника, као и специјалне мере како би се они реинтегрисали у друштво
по изласку из затвора", стоји у саопштењу.

  

Као пример добре праксе Србије, у извештају се наводе едукативне активности у којим
учествују и деца и њихови родитељи, усвајање Генералног протокола за заштиту деце
од злостављања и занемаривања, и центри за социјални рад који пријављују случајеве
злостављања деце.

  

Нови извештај је посебно фокусиран на едукацију деце у вези с ризицима којима су
изложена, пријављивање сумње на сексуално злостављање, држање особа осуђених за
сексуално злостављање далеко од деце, као и покушаје да се предупреде нове жртве
пружањем помоћи преступницима и особама које страхују да би могле починити
сексуалне преступе над децом, закључује се у саопштењу Савета Европе.

  

(Танјуг)
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