
 

 

 
 
Van de voorzitter 
 
Bedankt voor uw belangstelling voor deze toolkit van het Congres van Lokale en Regionale 
Autoriteiten ter bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen.  
 
Uit statistieken blijkt dat ongeveer een op de vijf kinderen in Europa slachtoffer is van enige vorm van 
seksueel geweld, een van de ergste vormen van geweld tegen kinderen. 
 
Het doel van de campagne ONE in FIVE van de Raad van Europa is dit probleem bij iedereen onder 
de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat beleid en strategieën worden ontwikkeld om 
kinderen, hun familieleden of verzorgers, overheden en lokale en regionale autoriteiten informatie en 
instrumenten aan te reiken om seksueel geweld en misbruik tegen kinderen te voorkomen en 
kinderen te beschermen. De lidstaten, de Parlementaire Vergadering en het Congres van Lokale en 
Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa zetten zich gezamenlijk in om wetgeving en beleid 
hieromtrent te veranderen en kinderen op die manier bescherming te bieden. 
 
Lokale en regionale autoriteiten hebben, in samenwerking met partners in onder andere de 
dienstensector, de private sector en de publieke sector, een verantwoordelijkheid als het gaat om het 
bewaken en bevorderen van de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De uitdaging voor 
Europese steden en regio’s is om hun burgers bewuster te maken van de kwestie, actieplannen en 
strategieën te ontwikkelen die worden gedragen door hun gemeenschappen, en in betere 
hulpverlening te investeren. 
 
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft een Pact van steden en regio's ter bestrijding 
van seksueel geweld tegen kinderen opgesteld. Dat bevat voorstellen voor maatregelen en 
strategieën - variërend van eenvoudige, kostenefficiënte initiatieven tot complete beleidsvoorstellen - 
die lokale en regionale autoriteiten kunnen gebruiken om de campagne gestalte te geven. Een van de 
voorgestelde maatregelen is het opzetten van multidisciplinaire centra voor de bescherming van 
kinderen. Daarvan bestaan al voorbeelden in diverse steden.  
 
Deze toolkit bevat voorstellen voor beleid, strategieën en instrumenten voor lokale en regionale 
autoriteiten, verenigingen, niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden die 
seksueel misbruik van kinderen willen voorkomen, slachtoffers willen beschermen, 
zedendelinquenten willen vervolgen en zich tijdens het gehele proces verzekerd willen weten van de 
participatie van kinderen zelf. De toolkit is niet volledig en dient te worden beschouwd als een eerste 
stap met nuttige ideeën voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 
misbruik. 
 
Neem de toolkit eens rustig door om te zien welke maatregelen kunnen worden getroffen ter 
bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen. Deel de informatie ook gerust met anderen! 
 
Ik nodig u van harte uit om samen met ons de strijd aan te gaan tegen seksueel geweld en misbruik 
van kinderen. Doe mee met het Pact van steden en regio’s ter bestrijding van seksueel geweld tegen 
kinderen en schrijf u online in op  www.coe.int/congress-pact. 
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