
 

 

Președintele 
 
 
Bun venit la prezentarea setului Congresului Autorităților Locale și Regionale, pentru 
stoparea violenței sexuale împotriva copiilor. 
 
Informațiile disponibile sugerează că aproximativ unul din cinci copii din Europa devine 
victimă a unei forme sau alteia de violență sexuală, una dintre cele mai grave forme de 
violență împotriva copiilor.   
 
Campania UNUL din CINCI a Consiliului Europei dorește să se ocupe de această problemă 
prin conștientizarea publicului și prin promovarea de politici și strategii care să-i echipeze pe 
copii, familiile/îngrijitorii lor, guvernele și autoritățile locale și regionale, cu unelte și 
cunoștințe pentru prevenirea și protejarea copiilor împotriva violenței sexuale și abuzului 
sexual. Statele membre ale Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară și Congresul 
Autorităților Locale și Regionale cooperează pentru asigurarea schimbărilor care trebuie 
făcute în legislația și politicile de protecție a copiilor.  
 
Autoritățile locale și regionale au responsabilitatea de a asigura și promova siguranța și 
bunăstarea copiilor și tinerilor, conlucrând cu parteneri precum al treilea sector, organizații 
publice și sectorul privat. Provocarea orașelor și regiunilor europene este de a conștientiza 
publicul asupra acestei probleme, de a dezvolta și implementa planuri de acțiune și strategii 
comunitare și de a investi în servicii mai bune. 
 
Congresul a conceput un Pact al orașelor și regiunilor pentru stoparea violenței sexuale 
împotriva copiilor, care propune măsuri și strategii, de la inițiative simple, cu costuri scăzute, 
până la politici complete, care să poată fi implementate cu folos, pentru atingerea scopurilor 
campaniei. Una dintre măsurile propuse este ca autoritățile locale și regionale să înființeze 
centre multi-disciplinare pentru protecția copiilor, din care axistă deja exemple în câteva 
orașe.  
 
Congresul a pregătit acest set, care oferă autorităților locale și regionale, asociațiilor, ONG-
urilor și altor părți interesate, propuneri de politici, strategii și unelte pentru prevenirea 
abuzurilor, protejarea victimelor, punerea sub acuzare a făptașilor și asigurarea deplinei 
participări a copiilor la întregul proces. Acest set nu este complet, mai degrabă o introducere 
care furnizează câteva idei utile, care să le ofere copiilor siguranță față de exploatarea și 
abuzul sexual.  
 
Aruncați o privire în interiorul setului pentru a învăța mai multe despre măsurile care pot fi 
luate în scopul combaterii violenței sexuale împotriva copiilor – și nu ezitați să împărtășiți și 
altora aceste informații!  
 
Vă invit să vă implicați în lupta împotriva exploatării și abuzului sexual al copiilor prin 
semnarea online a Pactului orașelor și regiunilor pentru stoparea violenței sexuale împotriva 
copiilor al Congresului: www.coe.int/congress-pact. 
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