
Miasta i regiony: 
pakt stop przemocy 

seksualnej 
wobec dzieci  

Ocenia się, że jedno na pięcioro dzieci w Europie jest ofiarą 
jakiejś formy przemocy seksualnej. Mając na względzie 

rozmiar problemu, Rada Europy wszczęła kampanię 
jedno na piĘcioro, by podnieść świadomość 

wszystkich – dzieci, rodziców i osób kontaktujących się 
z dziećmi – i by promować implementację Konwencji 

Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem 
seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach 

seksualnych – Konwencja z Lanzarote - przez 47 państw 
członkowskich Rady Europy i inne państwa.

Jako część swojego wkładu w  kampanię JeDno na PiĘCioro, 
Kongres Władz Lokalnych i regionalnych rady europy stworzył 
pakt miast i regionów stop przemocy seksualnej wobec 

dzieci i wzywa władze lokalne i regionalne, wybranych 
przedstawicieli jak również krajowe stowarzyszenia władz 
lokalnych i regionalnych, a także inne organizacje do jego 

podpisywania.

promowanie 
KOnwEncji z 

LanzaROtE 

wszyscy uczestnicy kampanii jedno na 
piĘcioro są proszeni o promowanie konwencji 
rady europy o ochronie dzieci przed 
wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym 
traktowaniem w celach seksualnych  – znanej 
również, jako konwencja z lanzarote – wśród 
swoich władz krajowych, by pozyskać tak wiele 
podpisów i ratyfikacji dla tego dokumentu, jak 
tylko to możliwe.

Celem Konwencji z Lanzarote jest zapewnienie w europie spójności pod względem jednakowej ochrony wszystkich 
dzieci przez ustanowienie wyraźnych wspólnych standardów i definicji stosowanych we wszystkich europejskich 
krajach, w szczególności przez harmonizację prawa karnego i innych właściwych środków.

Konwencja z Lanzarote została otwarta do podpisu w dniu 25 października 2007 r. w Lanzarote, w Hiszpanii i weszła 
w życie dniu 1 lipca 2010 r. Jej przepisy mają na celu zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu i niegodziwemu 
traktowaniu dzieci w celach seksualnych, ochronę dzieci będących ofiarami przestępstw seksualnych i ściganie 
sprawców.

Podkreślając nadrzędność ochrony najlepszego interesu dziecka Konwencja obejmuje następujące sprawy:

• środki zapobiegawcze i ochronne; 
• pomoc dzieciom-ofiarom i ich rodzinom; 
• programy interwencyjne dla sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci; 
• przestępstwa, w tym kilka całkowicie nowych przestępstw, takich, jak uwodzenie dzieci; 
• przyjazne dzieciom procedury śledztwa i oskarżania; 
• utrwalanie i przechowywanie danych o skazanych sprawcach przestępstw seksualnych; 
• współpraca międzynarodowa; 
• mechanizm monitoringu.

Więcej informacji o Konwencji z Lanzarote na: www.coe.int/lanzarote 

rada europy, organizacja polityczna powołana w 1949 r., działa na rzecz promowania demokracji i praw człowieka na kontynencie. 
Buduje również wspólne reakcje na społeczne, kulturalne i prawne wyzwania w swoich 47 państwach członkowskich.  Kongres Władz 
Lokalnych i regionalnych rady europy reprezentuje władze lokalne i regionalne i promuje oddolną demokrację. Ma dwie izby, izbę 
Władz Lokalnych i izbę Władz regionalnych, a jego skłąd wchodzi 318 pełnych i 318 zastępców członków reprezentujących ponad 
200 000 europejskich społeczności terytorialnych.
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UczEstniczEniE w 
KaMpanii 

jedno na piecioro 

miasta i regiony, lokalni i regionalni wybrani 
przedstawiciele, ale też stowarzyszenia władz 
lokalnych i regionalnych i inne organizacje 
są zaproszone do wzięcia udziału w kampanii 
jedno na piĘcioro i do przedstawienia polityk i 
inicjatyw, które podejmują.

podpisanie   
paKtU pRzEz  

intERnEt

w celu ułatwienia wymiany informacji 
i zapewnienia  promocji w całej europie 
wysiłków władz lokalnych i regionalnych 
by zatrzymać przemoc seksualną wobec 
dzieci stworzono specjalna platformę 
internetową.

Podstawowym zadaniem władz lokalnych i regionalnych oraz rządów krajowych jest ochrona i promowanie praw 
człowieka, włączając zabezpieczanie i promowanie bezpieczeństwa i dobrobytu dzieci i młodych ludzi mieszkających 
na ich terenie. Środki potrzebne do niesienia pomocy ofiarom przemocy seksualnej i niegodziwego traktowania w 
celach seksualnych są dostępne głównie na poziomie lokalnym. na tym poziomie środki zapobiegawcze i środki 
służące podnoszeniu świadomości są najbardziej skuteczne. Władze lokalne i regionalne znajdują się zatem na linii 
frontu walki o zaprzestanie przemocy seksualnej wobec dzieci i muszą rozwijać strategiczne plany i podejmować 
działania w celu zapobieżenia takim przypadkom w przyszłości. 

Kongres Władz Lokalnych i regionalnych rady europy wypracował Pakt Miast i regionów stop Przemocy seksu-
alnej wobec Dzieci, by był on przewodnikiem dla władz w ich walce przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu i 
niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych. Pakt zawiera listę praktycznych inicjatyw i polityk do imple-
mentowania na poziomach lokalnym i regionalnym w celu rozwijania przyjaznych dzieciom usług, ochrony dzieci 
i pomagania zapobieganiu przemocy seksualnej wewnątrz społeczności. 

Propozycje te opierają się na czterech płaszczyznach “P”: zapobieganie niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach 
seksualnych, ochrona ofiar, ściganie sprawców i udział dzieci w całym procesie.

kilka przykładów inicjatyw:

Zindywidualizowane konto umożliwia władzom lokalnym i regionalnym, wybranym przedstawicielom i 
stowarzyszeniom upublicznianie treści w internecie i dzielenie się swoimi inicjatywami. Mają one zatem przyjazną 
użytkownikowi stronę internetową, która służy do publikowania informacji o ich działaniach w celu ich promowania 
na poziomie europejskim.

PROMOWANIE
kampanii JeDno na PiĘCioro na poziomie lokalnym i regionalnym

UŁATWIANIE
dostępu do usług wspierających

TWORZENIE
multidyscyplinarnych centrów

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 
dzieci w szkołach i innych placówkach

SZKOLENIE
uczestników procesu, którzy pracują z dziećmi 

ORGANIZOWANIE
debat i spotkań informacyjnych

WSPÓŁPRACA
z organizacjami pozarządowymi, mediami i sektorem prywatnym

DYSTRYBUCJA
materiałów informacyjnych  

nleży wybrać profil – Władze Lokalne/
regionalne albo stowarzyszenia/organizacje 
– i wypełnić formularz rejestracyjny on-line, 
który automatycznie stworzy konto z 
loginem złożonym z twojego adresu e-mail i 
hasła.

następnie za pośrednictwem utworzonego 
konta, należy przedstawić informacje o swoich 
inicjatywach i działaniach, które zostaną 
opublikowane na stronie internetowej.


