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Členské státy musí přijmout opatření proti sexuálnímu zneužívání dětí
Evropský parlament dnes přijal usnesení, ve kterém upozorňuje na problém sexuálního
zneužívání dětí v Evropě. Jak uvádí i Rada Evropy, jedno z pěti dětí je v Evropě obětí
sexuálního násilí, a to i přesto, že Evropská unie již šest let disponuje právní úpravou
postihující tento přeshraniční zločin.

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), členka Výboru pro kulturu a vzdělávání, zdůrazňuje rozsah
sexuálního obtěžování dětí v online prostředí: „Opatření se musí přizpůsobit realitě dnešních
dní, kdy více než polovina dětí aktivních na internetu, zveřejňuje své fotky a komunikuje s
neznámými lidmi online. Děti by měly vědět, že jim hrozí nebezpečí a měly by být chráněny.
Musí vědět, že publikování osobních fotek a navazování kontaktů s neznámými lidmi přináší
rizika. Zároveň však i zde má velkou roli rodina. Rodiče by měli brát vážně alarmující čísla
zneužívaných dětí v prostředí internetu. Měli by vědět, jak jejich děti tráví volný čas a k čemu
používají počítač či mobil. Nejúčinnějším nástrojem proti zneužívání prostřednictvím internetu
je blokace stránek s dětskou pornografií a odstraňování škodlivého obsahu. Proto EU
doporučuje členským státům monitorovat a blokovat stránky s dětskou pornografií. Zatím se tak
děje v polovině členských zemí. Dobrou praxí je také provádění vlastní aktivní kontroly a
odstraňování škodlivých obsahů, které dobrovolně provádí provozovatelé webů.“
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), člen Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci, na jehož půdě usnesení vzniklo, uvádí: „Zneužívání dětí od
kojeneckého věku na internetu i mimo něj je jedním z nejhorších zločinů, které si jako otec
mohu představit. Je proto alarmující, že většina členských států, včetně České republiky,
doposud plně nezavedla všechna opatření unijní legislativy, která se na prevenci a potírání
zneužívání dětí zaměřuje. Kriminální sítě zaměřené na šíření dětské pornografie a
obchodování s dětmi operují bez ohledu na hranice. Jedi nou cestou boje s těmito praktikami
jsou společné kroky jednotlivých států a sdílení informací. Na to upozorňuje naše usnesení.“
Evropská unie přijala právní úpravu prevence a perzekuce pohlavního zneužívání a
vykořisťování dětí v roce 2011. Členské státy měly tato opatření zavést do konce roku 2013.
V hodnotící zprávě z minulého roku Evropská komise však upozornila na to, že v řadě
členských států nebyly nové předpisy doposud zavedeny.
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