Ani COVID-19 nezlepšil situaci pohřešovaných dětí - v roce 2020 zaznamenaly
evropské krizové linky 116000 zvýšení počtu případů o 17 %.
Brussels, Belgium – 25 May 2021

Jsem vděčna členům Missing Children Europe za jejich úžasnou odolnost vůči
dopadům pandemie způsobené COVID 19, nezdolnou snahu se přizpůsobit této
bezprecedentní krizi nastavením dalších služeb (např. chatování) tak, aby byly
bezpečně dostupné těm, kteří neměli možnost hovořit svobodně v soukromých
záležitostech, a to navzdory vážnému dopadu na jejich financování. Jejich práce
a odhodlání jsou pro děti a jejich rodiny za všech okolností velmi důležité.
Maud de Boer Buquicchio, prezidentka Missing Children Europe a bývalá zvláštní zpravodakaj pro
případy obchodování s dětmi, dětské prostituce a dětské pornografie.

25. května si připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných a ztracených dětí. Den, který
pomáhá zvýšit povědomí o problematice pohřešovaných dětí a jejich rodinám dává mnohem
více než jen naději. Dnes Misssing Children Europe (MCE) překládá svoji Roční zprávu za
rok 2020 a vybízí instituce EU, členské země a širokou veřejnost, aby aktivně přispěli
k podpoře krizových linek 116 000, jejichž cílem je chránit všechny děti a rodiny každý den.
Každoročně se v Evropě pohřešuje přibližně 200 000 dětí. Vzhledem k nedostatečně
porovnatelným statistikám o pohřešovaných dětech – celoevropská zpráva založená na
údajích příslušných úřadů je zastaralá, neboť zohledňuje situaci před deseti lety – je obtížné
obsáhnout celý rozsah problému. Z tohoto důvodu MCE od roku 2014 shromažďuje a
analyzuje data z krizových linek pro pohřešované děti a ze sítě přeshraničních rodinných
mediátorů.
V roce 2020 zaznamenaly evropské krizové linky 116 000 pro pohřešované děti 42 662
příchozích hovorů ohledně 8 857 případů (tedy o 17 % více než před rokem). Většina nových
případů se týkala uprchlíků (53 %), čtvrtina rodičovských únosů a menší část (3,6 %)
pohřešovaných dětí v procesu migrace.
Opatření k omezení šíření COVID 19 vážně zasáhla děti, které patří do skupiny potenciálně
pohřešovaných a obnovila výzvy, kterým krizové linky 116 000 obvykle čelí. Ve srovnání
s předchozím rokem se počet příchozích hovorů zvýšil o 37 %, zatímco celkový počet případů
vzrostl o 16,8 %. Krizové linky musely investovat do technologií, aby mohly poskytovat
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služby ze vzdáleného přístupu a rozvíjet takové funkce jako např. chatování, aby měli všichni
stejný a bezpečný přístup ke službám krizových linek. Tím se dále zvýšil tlak na beztak již
omezené zdroje.
56 % krizových linek uvedlo, že pandemie zasáhla i jejich financování. V roce 2020 se
vnitrostátní orgány podílely na financování krizových linek jen ve 32,6 % a polovina
krizových linek financována místními i vnitrostátními orgány naznačila, že financování
nebylo dostatečné k zajištění očekávaného standardu služeb.
Missing Children Europe se obrací na EU a její členské státy s výzvou o zlepšení systémů na
ochranu dětí a splnění očekávání v oblasti EU strategie zaměřené na práva dítěte, aby zřídili,
resp. dále rozvíjeli krizové linky pro pohřešované děti, především zajistili jejich stabilní
financování, rozšiřování jejich kapacity a podporu při vývoji online komunikačních linek.

Tiskové služby
Ve věci poskytnutí dalších informací nebo interview prosím kontaktujte pracovníka Missing Children
Europe pro komunikaci (Jagoda Luto) – jagoda.luto@missingchildreneurope.eu.
Pro editory
Síť krizových linek pro pohřešované děti provozují národní organizace ve 32 evropských zemích. Děti
a rodinní příslušníci, kteří se obracejí na evropskou krizovou linku 116 000 pro pohřešované děti,
získají zdarma okamžitou emoční, psychologickou, sociální, právní a administrativní podporu
nepřetržitě (24/7). Krizové linky slouží též jako kontaktní a koordinační místo pro přeshraniční
případy.
Missing Children Europe
Missing Children Europe je evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti zastupující
31 organizací ve 26 evropských zemích. Poskytujeme spojení mezi výzkumem, policií a organizacemi
tak, abychom ochránili děti před jakýmkoliv druhem násilí, zneužíváním nebo zanedbáváním, které je
způsobeno nebo je výsledkem pohřešování.
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