Всяко пето дете в Европа е жертва на някаква форма на сексуално насилие
като кръвосмешение, порнография, проституция, трафик на хора, корупция,
съблазняване чрез интернет за сексуални цели, сексуална експлоатация или
сексуално насилие. Предвид мащаба на проблема, през 2010 г. Съветът на
Европа започна кампанията „Всяко ПЕТО дете“ за увеличаване на
осведомеността на всички – деца, родители и хора, които общуват с деца – и
за насърчаване на ратификацията и прилагането на Конвенцията на Съвета
на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално
насилие, известна още като Конвенцията от Ланзароте, в 47-те държавичленки на Съвета на Европа и отвъд тях.

ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ :
ПАКТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА СЕКСУАЛНОТО
НАСИЛИЕ СРЕЩУ ДЕЦА

Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа разработи
Пакта на градовете и регионите за прекратяване на сексуалното насилие
срещу деца, за да направлява властите в борбата им срещу сексуалната
експлоатация и сексуалното насилие. Този пакт предоставя списък на
практически инициативи и политики, които да се прилагат на местно и
регионално равнище за разработване на услуги, съобразени с децата,
защита на децата и принос за предотвратяване на сексуалното насилие в
рамките на Общността.
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Местните и регионални власти заедно с националните правителства имат
ключовата отговорност да опазват и да подкрепят човешките права на
гражданите, което включва опазване и насърчаване на безопасността и
благосъстоянието на децата и младите хора, живеещи в техните райони.
Услугите, необходими за оказване на помощ на жертвите на сексуално
насилие и злоупотреба, се предоставят като цяло на местно равнище. На
същото равнище превантивните и разяснителните мерки могат да бъдат
най-ефективни. По този начин местните и регионални власти са в челните
редици на борбата за премахване на сексуалното насилие срещу деца и
трябва да развиват и прилагат планове за действие и стратегии за справяне
с него и предотвратяване на бъдещи случаи.

BUL
Съветът на Европа е политическа организация, създадена през
1949 г., която работи за насърчаване на демокрацията и правата
на човека по целия континент. Тя също така разработва общи
отговори на социалните, културни и правни предизвикателства в
нейните 47 държави-членки. Конгресът на местните и
регионални власти на Съвета на Европа представлява местните и
регионални власти и насърчава демокрацията на вземане на
решения най-близо до гражданите. Той има две камари, Камарата
на общините и Камарата на регионите, и събира заедно 318
пълноправни и 318 заместващи членове, които представляват
повече от 200 000 европейски териториални общности.
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