
Města a regiony: 
Pakt Pro zastavení 

sexuálního násilí  
na dětech

Příspěvek Kongresu
kampani rady evropy 

Jedno z Pěti 

toolkit

 

Odhaduje se, že  v Evropě se každé páté dítě stane obětí nějaké formy sexuálního násilí, jako 
je incest, pornografie, prostituce, nezákonný obchod s lidskými bytostmi, korupce, kuplířství 
přes internet, sexuální vykořisťování nebo sexuální zneužívání. Vzhledem k rozsahu problému 
Rada Evropy v r. 2010 zahájila kampaň JEDNO z PĚTI, jež má za cíl zvýšit povědomí všech 
– dětí, rodičů a všech, kdo přicházejí do styku s dětmi – a podpořit ratifikaci a naplňování 
Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním 
– též známou jako Lanzarotská úmluva – ve 47 členských státech Rady Evropy i mimo ně.   

Místní a regionální úřady mají, spolu s národními vládami, klíčovou zodpovědnost za ochranu 
a podporu lidských práv svých občanů, což zahrnuje ochranu a podporu bezpečí a prosperity 
dětí a mladých, žijících na jejich území. Služby, jichž je zapotřebí k pomoci obětem sexuálního 
násilí a zneužívání, jsou poskytovány převážně na místní úrovni. Právě na této úrovni take 
mohou být nejúčinnější opatření, směřující k ochraně a osvětě. Místní a regionální instituce 
jsou tudíž v první linii boje proti sexuálnímu násilí na dětech a musí rozvíjet a uskutečňovat 
akční plány a strategie, aby takovéto případy řešily a do budoucna jim zamezily.

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy vypracoval tento Pakt 
měst a regionů pro zastavení násilí na dětech jakožto vodítko pro úřady při potírání 
sexuálního vykořisťování a zneužívání. Poskytuje soupis praktických iniciativ a postupů, 
jež je možno uplatnit na místní a regionální úrovni pro rozvoj služeb vstřícných 
k dětem, pro ochranu dětí a pro prevenci sexuálního násilí v rámci obce.
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Rada Evropy je politická organizace, založená v r. 1949, s cílem podporovat 
demokracii a lidská práva na celém kontinentu. Rada Evropy rovněž formuluje 
společnou odezvu na společenské, kulturní a právní problémy ve svých 47 
členských státech. Kongres místních a regionálních orgánů zastupuje místní a 
regionální instituce a podporuje demokracii zdola. Je složen ze dvou komor, 
Komory místních orgánů a Komory region, a má celkem 318 titulárních členů a 
318 náhradníků, již zastupují 200 000 evropských územních společenství
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