
Miasta i regiony: 
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seksualnej 
wobec dzieci
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do kampanii rady europy 

jedno na piĘcioro

toolkit

 

Ocenia się, że jedno na pięcioro dzieci w Europie jest ofiarą jakiejś formy przemocy 
seksualnej, takiej jak kazirodztwo, pornografia, prostytucja, handel ludźmi, deprawacja, 
nękanie przez Internet, wykorzystywanie seksualne, czy niegodziwe traktowanie w 
celach seksualnych. Z powodu rozmiaru problemu w 2010 r. Rada Europy wszczęła 
kampanię JEDNO na PIECIORO, by podnieść świadomość każdego – dzieci, rodziców 
i tych, którzy mają kontakt z dziećmi – i by promować ratyfikację i implementację 
Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i 
niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych  - znanej również, jako Konwencja 
z Lanzarote - przez 47 państw członkowskich Rady Europy i inne państwa.

Główną odpowiedzialnością władz lokalnych i regionalnych, wraz z rządami krajowymi 
jest ochrona i promowanie praw człowieka obywateli, co obejmuje zabezpieczanie 
i promowanie bezpieczeństwa i dobrobytu dzieci i młodych ludzi mieszkających na 
ich terenie. Usługi potrzebne do niesienia pomocy ofiarom przemocy seksualnej i 
niegodziwego traktowania w celach seksualnych są dostarczane głównie na poziomie 
lokalnym. Jest to również poziom, gdzie środki zapobiegawcze i podnoszenia świadomości 
są najbardziej skuteczne. Władze lokalne i regionalne znajdują się zatem na linii frontu 
walki o zaprzestanie przemocy seksualnej wobec dzieci i muszą rozwijać i implementować 
plany działania i strategie dla zapobieżenia takim przypadkom w przyszłości. 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy wypracował niniejszy Pakt Miast i 
Regionów   Stop Przemocy Seksualnej wobec Dzieci, by był on przewodnikiem dla władz 
w ich walce przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu i niegodziwemu traktowaniu w 
celach seksualnych. Zawiera listę praktycznych inicjatyw i polityk do implementowania 
na poziomach lokalnym i regionalnym w celu rozwijania przyjaznych dzieciom usług, 
ochrony dzieci i pomagania zapobieganiu przemocy seksualnej wewnątrz społeczności. 
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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 i łączy 318 pełnych i 318 
zastępczych członków reprezentujących ponad 200 000 europejskich 
społeczności terytorialnych.
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