Gyermekek védelme:
Skóciában élő
családoknak szóló
információk
Ez az ismertető alapvető tájékoztatást nyújt a
Skóciában élő gyermekek és fiatalok
gondozásával és védelmével kapcsolatos
jogszabályokról. Arról is információt kaphat,
hogy melyek a gyermekeket nevelő
felnőttekkel szembeni elvárások.
Skóciában a szülők jogi felelőssége, hogy:
 biztosítsák gyermekeik általános jólétét,
egészségét és teljes körű fejlődését, továbbá
 hogy megvédjék őket a bántalmazással
szemben
Hasonló módon, mindenki, aki gyermekeket
nevel, mindenkor felelős azok biztonságáért
és jólétéért.

Jogszabályi előírások

Gyermekek felügyelet nélkül hagyása

Skóciában a 16 éven aluli személyek gyermeknek
minősülnek.
A gyermeket és fiatalokat érintő skót jogszabályok
a következő elveken alapszanak:

Soha ne hagyja kisgyermekét felügyelet nélkül, még rövid
időre sem, és nem tanácsos gyermekeket egyedül otthon
hagyni. A rendőrség nyomozást kezdeményez és jogi
eljárást indíthat, ha távollétében bármi baj történik, vagy
ha a gyermek azért sérül meg vagy éri bántalmazás, mert
egyedül hagyták.

 A gyermekek jóléte a legfontosabb
 Minden gyermeket megillet a bántalmazás,
elhanyagolás és kizsákmányolás valamennyi
formájával szembeni védelem joga
 Normál esetben a szülők felelnek gyermekük
felneveléséért
Számos skót törvény született meg annak
biztosítására, hogy a gyermekek és fiatalok
megfelelő védelemben és gondozásban
részesüljenek. Elsősorban a helyi hatóságok és
rendőrség felelnek e jogszabályok végrehajtásáért,
de valamennyi állami szerv és köztestület feladata
a jogszabályi előírások betartatása. Skóciában az
is elfogadott, hogy mindenki felel a gyermekek és
fiatalok biztonságáért, legyen szó akár szülőkről,
akár a közösség tagjairól.

Gyermekek fizikai büntetése
Skóciában a törvény védi a gyermekeket és
fiatalokat a durva és túlzott fizikai büntetéssel vagy
bántalmazással szemben. Olyan módon büntesse
gyermekét, amely nem igényel testi fenyítést.
Törvényeink értelmében jogsértő cselekménynek
minősül a gyermekek büntetése a testi fenyítés
veszélyes formáinak alkalmazásával, pl.:
 a rázás
 a fejre mért ütés
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 az eszköz (pl. cipő, pálca, papucs)
alkalmazásával történő büntetés
Gyermekek testi bántalmazásának gyanúja esetén
az ügyet a gyermekvédelmi szolgálat vizsgálja ki.
A gyermekek és fiatalok fizikai büntetésének
veszélyes formáit Skóciában a törvény tiltja.

Gyermekét mindig bízza megbízható felnőttre.
Mindig győződjön meg róla, hogy bárki más, aki a
gyermekére vigyáz, megbízható és becsületes
személy.
Soha ne hagyja gyermekét idegennel.

Gyermekfoglalkoztatás
Skóciában a 13 éves kor alatti gyermekek nem
dolgozhatnak. 16 évesnél fiatalabb gyermeket nem lehet
reggel 7 óra előtt illetve este 7 óra után foglalkoztatni. 16
éven aluliak nem dolgozhatnak több mint napi 2 órán
keresztül szombat kivételével, amikor is legfeljebb 5 órás
munkát végezhetnek (ha 15 éven aluliak) vagy 8 órát (ha
legalább 15 évesek).

A gyermekek nem dolgozhatnak iskolai tanórák ideje alatt,
és egy órával a tanóra kezdete előtt abba kell hagyniuk a
munkát. Gyermekek nem dolgoztathatók ipari
környezetben (többek között gyárban és építkezésen)
vagy bármely olyan munkahelyen, amely veszélyeztetheti
egészségüket, jólétüket vagy oktatásukat.

Gyermekkoldulás
Skóciában kulturálisan elfogadhatatlan, hogy a szülők vagy
gondviselők megengedjék gyermeküknek a koldulást. Sőt,
Skóciában bűncselekménynek számít, ha 16 éven aluli
gyermekeket koldulásra kényszerítenek vagy kéregetésre
való felhasználásukat megengedik. Ez azt jelenti, hogy a
szülők felelnek gyermekeikért, és eljárást indítanak ellenük,
ha gyermekük számára megengedik a koldulást. Nagyon
valószínű, hogy ha a közösség valamelyik tagja
gyermekeket lát koldulni, értesíti a rendőrséget.

Női nemi szerv csonkítása (Female Genital
Mutilation - FGM)
Skóciában ezen eljárás elvégzése, külföldön történő
elvégzése (vagy elvégeztetése) bűncselekménynek
számít, még ha léteznek is olyan országok, ahol ez legális
gyakorlatnak számít.
A nő nemi szerv csonkítása rendkívül ártalmas, és
hosszú távú mentális és fizikai sérülést okoz. Sérti az
ember Iegalapvetőbb jogait, és Skóciában tiltott
tevékenység.

Fontos tudni, hogy felnőttek szexuális visszaélés
céljával, ártó szándékkal behálózhatnak
gyerekeket és fiatalokat. Az ún. „grooming”
(szexuális visszaélés előkészülete) felnőttek
olyan magatartása, amikor gyermekekkel vagy
fiatalokkal lépnek kapcsolatba, barátkoznak vagy
társaságukat keresik szexuális bántalmazás
szándékával. Ha attól tart, hogy saját gyermekét
vagy egy másik gyermeket ilyen módon
megkörnyékeznek, kérjen tanácsot és segítséget
és mindig tegyen bejelentést a rendőrségen.

Kényszerházasság

Az Ön felelőssége

Skóciában a kényszerházasság megengedhetetlen, és az
emberi jogok megsértésének számít.

Ha Ön szülő, Ön a felelős gyermeke
biztonságáért és jólétéért.

A rendőrség kivizsgálja azokat a bűncselekményeket,
amikor egy gyermeket vagy fiatalt akarata ellenére
házasságra kényszerítettek.
A házasságkötésre kényszerített gyermekek érzelmi,
fizikai vagy szexuális bántalmazást szenvednek, ezért
a törvény védelme alatt állnak, és bántalmazásukat a
Gyermekvédelmi Szolgálat kivizsgálja.

Gyermekek szexuális aktivitása
Skóciában a 16 éven aluliak jogilag nem rendelkeznek a
hozzájárulás jogával, ezért a velük kezdeményezett,
hozzájárulás nélküli szexuális kapcsolat
bűncselekménynek számít.
Skóciában bűncselekménynek számít, ha felnőtt
szexuális kapcsolatot létesít 16 éven aluli gyermekkel.
A fiatalok természetes érdeklődést mutatnak a nemi élet és
a szexuális kapcsolat iránt, és joguk van az egészségügyi
oktatáshoz, támogatáshoz és védelemhez, amit a skót
oktatási és egészségügyi szervek elismernek.
A felnőttek felelőssége azonban annak felismerése, ha
egy fiatal személlyel folytatott kapcsolat bántalmazáshoz
vagy kizsákmányoláshoz vezet. Ebben az esetben a
felnőtteknek kell erre reagálniuk és segítséget
nyújtaniuk. Ilyenkor a felnőtteknek mindig fontolóra kell
venniük, hogy az érintett fiatal megfelelő védelme
érdekében jelentsék-e az ügyet a hatóságoknak.

Az emberek normál körülmények között
megfelelnek szülői kötelességüknek, és nincs
szükség az állami hatóságok részéről
beavatkozásra. Fontos tudni, hogy Skóciában
általában véve a családi élet a szülőkre és a
családtagokra tartozik. Legalább ilyen fontos
azonban, hogy a gyermekek és fiatalok védelme
és jóléte mindenki számára elsőrangú kérdés.
Ha segítségre van szüksége e problémák
megvitatásában, számtalan szervezethez
fordulhat segítségért.

Useful telephone numbers (Hasznos
telefonszámok)
Emergency (Segélyvonal): 999
Child Protection (Gyermekvédelem)
Duty Social Work (Szociális szolgálat):
Hétfőtől péntekig, 9-17 óra között:
01595 744421
Más időpontban, vagy ha az irodák nemzeti
ünnep miatt zárva tartanak, kérjük hívja a
következő számot: 01595 695611
•Police (Rendőrség): 01595 692110
•Scottish Children’s Reporter Administration
(Skót Gyermekügyi Tanácsadó Szolgálat):
01595 692436
•NHS 24 (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat): A
nap 24 órájában egészségügyi ellátás céljából
hívható telefonszám 08454 242424

•ChildLine (Gyermekvonal): Ingyenesen, a nap 24 órájában

hívható telefonszám, amely bizalmas tanácsokkal látja el a
gyermekeket és a fiatalokat: 0800 1111
•ChildProtectionLine (Gyermekvédelmi vonal):
Országosan, a nap 24 órájában, gyermekvédelemmel
kapcsolatos kérdésekkel hívható telefonszám: 0800 022 3222
•ParentLine (Szülői segélyvonal): Ingyenesen, a nap 24
órájában hívható telefonszám, bizalmas jellegű tanácsadás
szülőknek: 0808 800 2222
•Scottish Domestic Abuse Helpline (Családon belüli
erőszakkal kapcsolatos skót segélyvonal): Ingyenesen
hívható segélyvonal a családon belüli erőszak áldozatai
számára: 0800 027 1234
•Victim Support Scotland (Áldozatokat támogató skót
segélyvonal): A bűncselekmény áldozatává vált személyek
által hívható, bizalmas, ingyenes segélyvonal: 0845 603 9213
•Equality and Human Rights Commission Helpline
Scotland (Egyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság
segélyvonal, Skócia: 0845 604 5510

Useful publications (Hasznos kiadványok)
•Shetland Islands Council’s New Residents Guide to

Shetland (Shetland-szigetek Tanácsának új shetlandi
lakosok számára szóló ismertetője) elérhető az
interneten, több nyelven:
http://www.shetland.gov.uk/newresidents
•Children, Physical Punishment and the Law (Gyermekek

fizikai büntetése és a jogi előírások):
A Guide for Parents in Scotland 2003, Scottish Executive
(Skóciai szülőknek szóló útmutató, 2003, Scottish Executive
ISBN 0 7559 0898 8
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47049/0025077.pdf
•Protecting Children and Young People (Gyermekek és

fiatalok védelme): What you can do to help if you are worried
about a child or young person 2004, Scottish Executive, 2010
Shetland Child Protection Committee (Hogyan segíthet, ha
gyermekekkel vagy fiatalokkal kapcsolatos aggálya van,
Scottish Executive, 2010 Shetlandi Gyermekvédelmi
Bizottság)
http://www.shetland.gov.uk/communitysafety/documents/Shetl
andCPCLeaflet-July2010.pdf
To get this information in another language or format
phone(Ha meg szeretné kapni ezt az ismertetőt más
nyelven vagy más formátumban, hívja a helyi NHS hivatalt
a 01595 743060-as számon)

