
StEDEn En REGiO’S: 
pAct ter Bestrijding  

vAn seksueeL geweLd 
tegen kinderen 

naar schatting een op de vijf kinderen in europa is 
slachtoffer van enige vorm van seksueel geweld. 

vanwege de omvang van het probleem is de raad van 
europa gestart met de campagne one in Five met 

als doel het onderwerp bij iedereen - kinderen, ouders 
en professionals die met kinderen omgaan - onder de 

aandacht te brengen en de 47 lidstaten van de raad van 
europa en overige landen ertoe te bewegen het verdrag 

van de raad van europa inzake de bescherming van 
kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 

(verdrag van Lanzarote) te implementeren.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft 
in het kader van de campagne Een op Vijf een pact van 

steden en regio’s ter bestrijding van seksueel geweld 
tegen kinderen opgesteld en roept lokale en regionale 

autoriteiten, gekozen volksvertegenwoordigers en landelijke 
verenigingen van lokale en regionale autoriteiten en andere 

organisaties op en masse het Pact te ondertekenen.
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doe mee met   
de campagne  

one in Five 

steden en regio’s, lokale en regionale gekozen 
volksvertegenwoordigers, maar ook verenigingen van 
lokale en regionale autoriteiten en andere organisaties 
worden uitgenodigd deel te nemen aan de campagne 
one in Five en burgers te laten zien welk beleid en welke 
initiatieven zij in het kader van die campagne ontplooien.

naast nationale overheden spelen lokale en regionale autoriteiten een cruciale rol bij de bescherming en bevor-
dering van de mensenrechten van hun burgers, en dus ook bij de veiligheid en het welzijn van kinderen en jonge 
mensen in hun stad of regio. Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en misbruik wordt meestal op lokaal 
niveau verleend. Dat is ook het niveau waarop preventieve maatregelen en maatregelen ter vergroting van de 
bewustwording het meest effectief kunnen zijn. Lokale en regionale autoriteiten vormen in die zin de frontlinie 
in de bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen en dienen actieplannen en strategieën te ontwikkelen en 
te implementeren om het probleem aan te pakken en toekomstige gevallen te voorkomen.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa heeft dit Pact van steden en regio’s ter 
bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen opgesteld om autoriteiten te helpen in hun strijd tegen seksuele 
uitbuiting en seksueel misbruik. Het pact bestaat uit een reeks praktische initiatieven en beleidsvoorstellen die op 
lokaal en regionaal niveau in de praktijk zouden moeten worden gebracht ten behoeve van de ontwikkeling van kind-
vriendelijke diensten, de bescherming van kinderen en de bestrijding van seksueel geweld binnen de gemeenschap.

De voorstellen zijn gebaseerd op vier principes: voorkoming van misbruik, bescherming van slachtoffers, vervolg-
ing van zedendelinquenten en participatie van kinderen tijdens het gehele proces

enkele voorbeelden van initiatieven: 

BEVORDEREN
van de campagne OnE in FiVE op lokaal en regionaal niveau 

FACILITEREN
van toegang tot hulpdiensten 

CREËREN
van multidisciplinaire centra

VOORLICHTEN
van kinderen op scholen en andere faciliteiten 

TRAINEN
van professionals die met kinderen werken 

ORGANISEREN
van debatten en informatiebijeenkomsten 

SAMENWERKEN
met ngo’s, de media en de particuliere sector 

VERSPREIDEN
Verspreiden 



mAAk uw    
eigen webpagina 

voor het pact 

er is een speciaal online platform ontwikkeld 
waarmee lokale en regionale autoriteiten 
onderling informatie kunnen uitwisselen en 
hun inspanningen ter bestrijding van seksueel 
geweld tegen kinderen op europees niveau 
onder de aandacht kunnen brengen.

Lokale en regionale autoriteiten, gekozen volksvertegenwoordigers en verenigingen kunnen via een op maat te 
maken webpagina online informatie en initiatieven met anderen delen. Het platform is heel gebruiksvriendelijk, 
waardoor het promoten van activiteiten op Europees niveau een fluitje van een cent is.

Kies een profiel (‘Local/Regional Authorities’ 
of ‘Associations/Organisations’) en de vul 
het online registratieformulier in. Hiermee 
maakt u automatisch een account aan. De 
login bestaat uit uw e-mailadres en een 
wachtwoord.

Via this account, submit information on 
your initiatives and activities which will be 
published on a dedicated web page.



Bevordering  
van het verdrag  

van Lanzarote 

Alle belanghebbenden bij de campagne one 
in Five worden uitgenodigd het verdrag van 
de raad van europa inzake de bescherming 
van kinderen tegen seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik - ook wel het verdrag van 
Lanzarote genoemd - onder de aandacht van 
hun nationale autoriteiten te brengen om het 
op die manier door zo veel mogelijk landen 
ondertekend en geratificeerd te krijgen.

Het doel van het Verdrag van Lanzarote is een uniforme Europese aanpak van de bescherming van alle kinderen 
middels heldere, gemeenschappelijke normen en begripsomschrijvingen voor alle Europese landen, met name door 
middel van harmonisatie van het strafrecht en andere relevante maatregelen.

Het Verdrag werd op 25 oktober 2007 in Lanzarote (Spanje) opengesteld voor ondertekening en trad op 1 juli 2010 
in werking. Het is gericht op voorkoming en bestrijding van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen, 
bescherming van kinderen die slachtoffer zijn van zedendelicten en vervolging van zedendelinquenten.

De nadruk in het Verdrag ligt op behartiging van de belangen van het kind. Daarom spelen de volgende aspecten 
een belangrijke rol:

• preventieve en beschermende maatregelen; 
• hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van zedendelicten en aan hun familieleden; 
• interventieprogramma’s voor en maatregelen tegen plegers van zedendelicten met kinderen; 
• strafbare feiten, waaronder diverse geheel nieuwe delicten zoals ‘grooming’; 
• kindvriendelijke onderzoeks- en vervolgingsprocedures; 
• registratie en opslag van gegevens over veroordeelde zedendelinquenten; 
• internationale samenwerking; 
• een toezichtsmechanisme.

Ga voor meer informatie over het Verdrag van Lanzarote naar www.coe.int/lanzarote 

bescherming van personen. Vanaf zijn oprichting in 1949, in de nasleep van
De Raad van Europa is een in 1949 opgerichte politieke organisatie die tot doel heeft de democratie en de mensenrechten in Europa te 
bevorderen. De Raad ontwikkelt ook gezamenlijke standpunten inzake maatschappelijke, culturele en juridische uitdagingen in de 
47 lidstaten. Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa vertegenwoordigt lokale en regionale autori-
teiten en bevordert de beginselen van de democratie. Het Congres bestaat uit twee kamers – de Lokale Kamer en de Regionale Kamer 
– en telt 318 volwaardige en 318 plaatsvervangende leden die samen ruim 200.000 Europese gemeenschappen vertegenwoordigen.

CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE
Avenue de l’Europe – F 67075 Strasbourg Cedex / Tel. : +33 (0)3 88 41 21 10 / Fax : +33 (0)3 88 41 37 47
www.coe.int/congress-oneinfive – congress.oneinfive@coe.int
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