За оцінками, одна дитина з п’яти в Європі є жертвою тієї чи іншій формі сексуального
насильства, такої як інцест, порнографія, проституція, торгівля людьми, корупція,
здирництво через Інтернет, сексуальна експлуатація чи сексуальне насильство.
Враховуючи масштаби проблеми, в 2010 році Рада Європи розпочала кампанію
«Один з п’яти» з підвищення інформованості всіх - дітей, батьків і тих, хто прибуває
в контакті з дітьми - і сприяти ратифікації та здійсненню Конвенції Ради Європи про
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, також відомої
як Конвенції Лансароте, 47 державами-членами Ради Європи та за її межами.

Міста та регіони:
Пакт для зупинення
сексуального
насильства щодо дітей

Місцеві та регіональні влади повинні нести ключову відповідальність, поряд з
національними урядами, для захисту і заохочення прав людини громадян, що включає
в себе захист і сприяння безпеці і благополуччю дітей і молодих людей, що живуть в
їх районах. Послуги, які необхідні, щоб допомогти жертвам сексуального насильства
і жорстокого поводження, надаються, в основному, на місцевому рівні. Це також
рівень, де профілактичні та інформаційно-просвітницькі заходи можуть бути найбільш
ефективними. Місцеві та регіональні влади, таким чином, знаходяться передовій
боротьби для зупинення сексуального насильства над дітьми і повинні розробити і
реалізувати плани дій та стратегії для боротьби і запобігання майбутнім випадкам.
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Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи розробив цей Пакт міст і регіонів для
зупинення сексуального насильства над дітьми, щоб надати органам влади інструкції в їх
боротьбі з сексуальною експлуатацією та наругою. Він надає перелік практичних ініціатив
і стратегій, які будуть реалізовані на місцевому та регіональному рівнях, з метою розвитку
послуг, дружніх до дітей, захисту дітей і запобігання сексуальному насильству в суспільстві.

UKR
Рада Європи є провідною правозахисною організацією континенту. Вона
включає в себе 47 держав-членів, 28 з яких є членами Європейського Союзу.
Конгрес місцевих і регіональних влад є установою Ради Європи,
відповідальною за зміцнення місцевої і регіональної демократії у
47 державах-членах. Складається з двох палат: Палати місцевих влад і Палати
регіонів, і трьох комітетів. Вона включає в себе 636 обраних представників, що
представляють більше 200 тисяч місцевих та регіональних влад.

Вклад Конгресу
у кампанію Раді Європи
«Один з п’яти»
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