Vláda zahajuje kampaň STOP násilí na dětech
Praha leží dětem u nohou. Ministr pro lidská práva Michael Kocáb zahájí ve čtvrtek 7. května
v 16: 00 hodin kampaň zaměřenou proti násilí na dětech. V restauraci televizního vysílače na
Žižkově proběhne tisková konference se společným vystoupením romských a českých dětí.
Ambasadorkou kampaně je televizní moderátorka Ester Janečková.
OSN dlouhodobě varuje před stoupajícím počtem dětí ohrožených interpersonálním násilím.
Ochrana dětí před všemi formami interpersonálního násilí, kterým mohou být vystaveny
v rodině, ve škole, zařízeních ústavní výchovy, při volnočasových aktivitách, v komunitě a
společnosti, je základní lidskoprávní prioritou. K té se v současnosti přihlásily nejen
organizace typu OSN, UNICEF a WHO, ale i mezinárodní neziskové organizace, odborná
společnost a většina států. Rada Evropy se ujala integrující a koordinující role národních
strategií prevence násilí na dětech. Její program „Budujeme Evropu pro děti a s dětmi“ má
dvě priority: prosazování a respekt zájmu dětí v každodenní praxi a prevenci násilí na dětech.
Kampaň STOP násilí na dětech vychází z „Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR
na období 2008-2018“ a jejím cílem je zvýšení povědomí široké i odborné veřejnosti o
existenci násilí na dětech, o tom co všechno násilí na dětech představuje a jaké jsou jeho
formy. Kampaň usiluje o šíření informací o násilí na dětech. Kde všude se můžeme s násilím
na dětech setkat a v jakých podobách. Aktivity vzdělávací, především semináře a debaty, by
měly přinést nové informace a diskuse o stávajících problémech souvisejících s násilím na
dětech a navrhnout inovativní řešení a přístupy směřující ve svém důsledku ke snížení tohoto
jevu ve společnosti.
Kampaň je rozdělena do tří tématických okruhů: výchova dětí k lidským právům, média a děti
a pozitivní rodičovství. V rámci kampaně proběhne ve spolupráci s neziskovými organizacemi
řada seminářů a diskuzí po celé České republice.
Veškeré informace o kampani budou pravidelně umísťovány na webu kampaně www.stopnasilinadetech.cz. Webová stránka kampaně obsahuje informace nejen
o jednotlivých akcích kampaně, ale i problematice násilí na dětech vůbec. Popis jednotlivých
forem násilí doprovází obrázky ze Slabikáře násilí na dětech vytvořeného grafičkou kampaně
Petrou Rösslerovou. Odkazy sledující tématické členění kampaně (výchova dětí k lidským

právům, média a děti a pozitivní rodičovství) budou postupně doplňovány o informace a
výstupy ze zmiňovaných seminářů.

Kampaň nebude vedena pouze na odborné úrovni. Chce oslovit i celé spektrum veřejnosti,
proto v září odstartuje její mediální část. Budou probíhat debaty v televizi, a rozhlase. Plánuje
se také distribuce plakátů s obrázky ze Slabikáře násilí na dětech.

„Děti jsou jedním z nejdůležitějších a nejkrásnějších smyslů našeho života. Tvrdím, že
jsou těmi skutečnými V.I.P. Do dětí vkládáme své naděje, sny a neuskutečněné touhy. I
nejchudší rodina má ve svých dětech nesmírné bohatství. Kdyby naše kampaň zabránila
byť jedinému násilí vůči nevinnému dítěti, měla smysl.“
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