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KÖZLEMÉNY
A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ELNÖKSÉGÉNEK
ÁLLÁSPONTJA A PEDOFIL BŰNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI
TÉTELEINEK SZIGORÍTÁSÁRÓL
Egyesületünk 33 éve küzd a családokért, azért, hogy több gyermek
születhessen, s hogy ezek a gyermekek a lehető legnagyobb biztonságban
élhessék az életüket.
Ezt a biztonságot azonban nyomasztó árnyékként fenyegeti minden olyan döntés, amely súlyos
büntetés nélkül hagyja a gyermekek elleni bűncselekményeket, biztatást adva ezzel a pedofil
hajlamú embereknek, s kockáztatva a bűnismétlés lehetőségét. A Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnöksége felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy abban az esetben, ha
valaki bizonyítottan pedofil bűncselekményt követett el gyermekeink között járhasson vagy
dolgozhasson.
Megalapítása óta a NOE mindig valami mellett, elsősorban a család, a gyermekek védelmében
emelte fel a hangját. Most is ezt tesszük. A mostani megnyilvánulásunk azonban kettős.
Történetünk során először NEM-et is mondunk. Nemet mondunk a pedofíliára, az azt bármilyen
szempont miatt mentegető, felmentő érvelésekre, és nemet mondunk arra a jogi szabályozásra,
amely lehetőséget ad szabadon engedni a legaljasabb módon bántalmazott gyermekekből
élvezetet, hasznot húzó bűnözőket. Nincs olyan indok, nincs olyan szándék, amely ezt
megengedhetővé teszi.
Mi, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagjai minden gyermekét nevelő
szülő nevében, a szexuálisan bántalmazott és kizsákmányolt gyermekek néma kiáltását
felerősítve kérjük, hogy a jogalkotók a lehető legszigorúbb büntetési tételekkel módosítsák a
Büntető Törvénykönyv vonatkozó jogszabályait.
Budapest, 2020. június 9.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöksége
További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens +36 70 318 0207
lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
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