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18 ЛИСТОПАДА 

Європейський день 
захисту дітей від 

сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства



Яка мета Європейського дня?

■ Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство 
щодо дітей досі є трагічною реальністю для всіх наших 
суспільств. Це серйозне порушення прав дітей, що 
завдає довготривалих та часто згубних наслідків на 
все їхнє життя.

■Щоб запобігти цим злочинам, притягнути 
кривдників до відповідальності та захистити жертви, Раді 
Європи та її державам-членам необхідно забезпечити, 
щоб батьки, викладачі, громадські організації та особи, 
що приймають рішення, не відвернулися від проблеми, 
а привернули  до неї увагу, обговорили способи та 
здійснили практичні кроки до її вирішення. 

■ Таким чином, завданнями Європейського дня є:
 ► підвищити обізнаність громадськості про 
сексуальну експлуатацію та сексуальне насильство 
над дітьми та необхідність запобігання таким діям;

 ► сприяти відкритому обговоренню питань захисту 
дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 
насильства, а також допомогти запобігти та 
усунути випадки стигматизації жертв;

 ► сприяти ратифікації та імплементації 
Ланцаротської конвенції – унікального документа 
з юридично зобов’язуючим характером, який 
зобов’язує держави криміналізувати всі форми 
сексуального насильства над дітьми та роз’яснює 
шляхи боротьби з ним. 

■ Європейський день, який щорічно відзначається 
18 листопада, доповнює роботу Ради Європи та її 
держав-членів в рамках кампанії ONE in FIVE («Один із 
п’яти») з метою припинення сексуального насильства 
над дітьми, яка закінчилася в листопаді 2015 року. 
Європейський день допомагає підтримувати темп і 
увагу на необхідності продовження захисту дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства. 

Для кого відзначається 
Європейський день?

■ Цей день присвячено дітям та всім, хто взаємодіє 
з дітьми в особистій та професійній якості:

 ► батьки;
 ► влада на місцевому, регіональному та 
національному рівні;

 ► фахівці, що працюють з дітьми, в тому числі 
викладачі, спортивні тренери, працівники 
правоохоронних органів тощо;

 ► громадські організації;
 ► приватний сектор.

*   як погоджено Комітетом міністрів ради Європи 12 травня 
2015 року.

Як можна відзначити 
Європейський день?

■ Європейський день організовано на гнучкій та 
децентралізованій основі під керівництвом Ради Європи. 

■ Держави-члени Ради Європи та громадянське 
суспільство беруть на себе відповідальність за 
відзначення Європейського дня та можуть самостійно 
приймати рішення щодо ініціатив, які вони бажають 
здійснити. Це можуть бути публічні дебати та 
інформаційні семінари; обговорення в школах; показ 
фільмів на тему сексуального насильства над дітьми; 
адаптування різних мовних версій інформаційних 
матеріалів, підготовлених Радою Європи; медіа-події 
або організація інших творчих ініціатив.

■ Рада Європи створила спеціальну веб-сторінку, 
яка містить:

 ► просвітницькі матеріали, написані доступною 
для дітей мовою, призначені для батьків, фахівців 
та дітей;

 ► просвітницькі та інші ресурси для влади на 
місцевому, регіональному на національному 
рівнях;

 ► перелік подій, які організовуються на 
національному рівні. 
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