MALÉ DUŠE, VELKÉ NEBEZPEČÍ …

Ukažte civilní kuráž
Neodvracejte pohled – Děti potřebují ochranu – celosvětově

www.reportchildsextourism.eu
PODNIKATELÉ UKAZUJÍ ZODPOVĚDNOST
Děti potřebují ochranu
Ochrana dětí je pro turistickou branži nepostradatelná. Proto se mnoho podnikatelů po celém světě rozhodlo podepsat kodex
ochrany dětí, jenž je důležitým měřítkem k ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním.
Zúčastnění podnikatelé:
 Zohledňují kodex ochrany dětí při tvoření podnikatelských zásad
 Senzibilizují a školí své spolupracovníky v zemi původu i v cílové zemi.
 Začleňují odpovídající klausule do smluv s hotely, leteckými či autobusovými společnostmi atd.
 Podporují partnery v prázdninových destinacích a spolupracují s nimi
 Spolupracují s prázdninovými letovisky
 A vyhotoví o tom ročně zprávu

ZEPTEJTE SE NA KODEX CHOVÁNÍ K OCHRANĚ DĚTÍ,

např. svého poskytovatele zájezdu, cestovní kanceláře, v hotelu.

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST DĚTÍ BEZ NÁSILÍ
Sexuální násilí a zneužívání se neodehrává jen ve vzdálených zemích, nýbrž i v Evropě. Sexuálním násilím utrpí dítě nejtěžší
zranění duše i těla. OSN-dětský fond UNICEF hovoří o celosvětově dvou milionech děvčat a chlapců, kteří byli již v nejrannější
věku života sexuálně zneužiti. Podle Úmluvy o právech dítěte musejí být po celém světě děti do 18 let před sexuálním zneužitím
chráněny.
Jedna z příčin sexuálního zneužívání dětí leží v hospodářských a sociálních problémech mnoha zemí. Chudoba stejně jako
chybějící vzdělání nutí mnoho nezletilých prodávat své tělo – i majetným cestovatelům.

POMOZTE ZABRÁNIT SEXUÁLNÍMU NÁSILÍ NA DĚTECH
„Až vyrostu, chci být

policistkou

a pomáhat ostatním dětem.“

Pia, 15 letá Filipínka

Pia byla v 11 letech zneužita turistou. Naštěstí byla uznána za oběť a našla pomoc v dětském centru
„PREDA“. Po mnoha letech terapeutické péče zvládla Pia svoji cestu do života a může nyní pomáhat
ostatním dětem.

UKAŽTE CIVILNÍ KURÁŽ – I NA CESTÁCH
www.reportchildsextourism.eu
Na těchto webových stránkách můžete nahlásit podezření na případy zneužití po celém světě rychle a jednoduše, nezávisle na
znalosti místní řeči. Zde naleznete informace a máte možnost předat svá pozorování přímo sdružení KARO e.V.
Neodvracet pohled – být aktivní!
Pokud zpozorujete něco podezřelého, neváhejte to oznámit;
 Na www.reportchildsextourism.eu
 Přes vedoucího zájezdu na policii podle místa a na každé české policejní služebně
 Zástupci českého konzulátu v místě dovolené
 Hotelovému personálu
Užitečné údaje:
 CO přesně jste viděli?
 KDY a KDE se událost stala?
 KDO byly zúčastněné osoby (popis: podezřelý/í, oběť/i)

Vaším jednáním,
i jediným oznámením,
může být zabráněno
sexuálnímu zneužití
dítěte.

ZNEUŽITÍ DÍTĚTE JE TRESTNÉ – PO CELÉM SVĚTĚ
Jako 13letá byla Marcela (Jméno bylo z důvodu ochrany změněno.) donucena k prostituci v jednom českém nočním klubu:
„Byla jsem odtáhnutá nebo odvlečená? Cizími muži, prodána v jednom nočním klubu, který byl zamčený.“ Němečtí turisté si zde mohli
koupit 5-14leté chlapce a děvčata. Také její malá sestra zde byla později držena kuplíři. Osvobozeny byly pracovnicemi KARO e.V.
Díky dlouholeté podpoře žijí nyní obě na bezpečném místě a mohly si vytvořit „normální život“. Při práci KARO e.V. stojí ochrana a
pomoc obětem na prvním místě. Bohužel nedojde vždy k vznesení obvinění. VAŠE odkazy jsou důležité, aby tito pachatelé, kteří něco
takového dělají dětem, mohli být trestně pronásledováni.
Stále vice usvědčených pachatelů je obžalováno a odsouzeno k trestům odnětí svobody přímo v prázdninových destinacích. Kdo v
cizině zaplatí dítěti za sexuální služby (penězi či jinými protislužbami), dopouští se podle nynějšího trestního zákona kriminálního
jednání a může být se své vlasti odsouzen k vysokým trestům, nezávisle na zákonech země, ve které se trestného činu dopustil.
Sexuální vykořisťování dětí a mladistvých je zločin a může být nejen v zahraničí,
ale i v rodné zemi pachatele trestně stíhán.
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