MIESTAI IR REGIONAI:
SUTARTIS DĖL
SEKSUALINIO SMURTO
PRIEŠ VAIKUS
SUSTABDYMO

Spėjama, kad Europoje kas penktas vaikas yra patyręs vienos ar kitos formos
seksualinį smurtą; kraujomaišą, pornografiją, prostituciją, prekybą žmonėmis,
korupciją, ryšių su vaiku mezgimą internetu, seksualinį išnaudojimą ar seksualinę
prievartą. Problemai pasiekus tokį mastą, 2010 m. Europos Taryba pradėjo
kampaniją „VIENAS iš PENKIŲ“ (angl. ONE in FIVE), kurios tikslas – didinti vaikų,
tėvų bei kontaktų su vaikais turinčių asmenų informuotumą ir skatinti Europos
Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir
seksualinės prievartos prieš juos, dar vadinamos Lanzarotės konvencija, tolesnį
ratifikavimą ir įgyvendinimą 47-iose Europos Tarybos valstybėse narėse ir už jų
ribų.

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresas parengė šią miestų ir
regionų sutartį dėl smurto prieš vaikus sustabdymo, siekdamas patalkinti valdžios
institucijoms kovoti su seksualiniu išnaudojimu ir prievarta. Joje pateikiamas
praktinių iniciatyvų ir politikos krypčių, įdiegtinų vietos ir regionų lygiu, sąrašas,
siekiant sukurti vaikų interesus atitinkančias tarnybas, apsaugoti vaikus bei
užkirsti kelią seksualiniam smurtui bendruomenėje.
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Viena iš svarbiausių vietos ir regionų valdžios institucijų pareigų, kurią jos vykdo
kartu su nacionalinėmis vyriausybėmis - savo piliečių žmogaus teisių apsauga ir
įgyvendinimas, tame tarpe ir teritorijoje gyvenančių vaikų bei jaunimo saugumo
ir gerovės užtikrinimas bei apsauga. Didžioji dalis paslaugų seksualinio smurto ir
prievartos aukoms yra teikiamos vietiniu lygiu, todėl būtent čia prevencijos ir
visuomenės informuotumo priemonės yra pačios efektyviausios. Vietos ir regionų
valdžios institucijos užima priekines pozicijas kovoje su vaikų seksualiniu smurtu,
todėl privalo sukurti ir įgyvendinti strategijas bei veiksmų planus prevencijai ir
kovai su šia neganda.

LIT
Europos Taryba - 1949 m. įkurta politinė organizacija, kurios tikslas –
užtikrinti demokratiją ir žmogaus teises visoje Europoje. Ji taip pat
teikia bendrą atsaką į socialinius, kultūrinius ir teisinius iššūkius savo
47-iose valstybėse narėse. Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių
kongresas atstovauja vietos ir regionų valdžios institucijoms ir
užtikrina vietos demokratijos skatinimą. Kongresas turi dvejus rūmus:
Vietų valdžių rūmus ir Regionų valdžių rūmus. Dviejų rūmų
asamblėją sudaro 318 tikrųjų narių ir 318 pavaduotojų, kurie
atstovauja daugiau nei 200 000 Europos teritorinių bendruomenių.
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