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o nujni preprečitvi nastanka "stranke pedofilov" na Nizozemskem in o 
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Pisna izjava o nujni preprečitvi nastanka "stranke pedofilov" na Nizozemskem in o 

preprečevanju širjenja podobnih organizacij v Evropski uniji 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker je nizozemski časnik Algemeen Dagblad objavil novico o nastanku prve pedofilske 

stranke na Nizozemskem, imenovane NVD (v nizozemščini: usmiljenje, svoboda, 

drugačnost), 

B. ker stranka v svojem programu predvideva znižanje z zakonom določene starosti, pri 

kateri je možno imeti spolne odnose, s 16 na 12 let; uzakonitev otroške pornografije in 

otroške prostitucije; uzakonitev spolnih odnosov med odraslimi osebami in otroki in 

spolne odnose z živalmi; dekriminalizacijo posedovanja otroškega pornografskega 

materiala ter odpravo kakršnih koli omejitev pri urniku in vsebini otroško-pornografskih 

filmov, 

C. ker se institucije Skupnosti od samega začetka zavzemajo za varstvo pravic 

mladoletnikov, 

D. ker sta pedofilija in otroška pornografija kaznivi dejanji v vseh državah Evropske unije, 

E. ker so taki predlogi v nasprotju s temeljnimi načeli Evropske konvencije o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Splošne deklaracije o človekovih pravicah, 

Splošne deklaracije o otrokovih pravicah in Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah,  

1. poziva evropske institucije, naj posredujejo pri nizozemskih oblasteh z namenom, da se 

prepreči priznavanje "stranke pedofilov", ter da predlagajo normativni okvir, s pomočjo 

katerega bi v državah članicah preprečili širjenje podobnih organizacij, ki ogrožajo celotni 

sistem vrednot, na katerih temelji Evropska unija; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

Svetu, Komisiji in državam članicam. 


