
Se estimează că, în europa, un copil din cinci devine 
victimă a unei forme sau alteia de violență sexuală. Dată 

fiind amploarea problemei, Consiliul europei a lansat 
campania UNUL din CINCI, pentru a-i conștientiza pe 
toți cei implicați – copii, părinți și cei care vin în contact 

cu copiii – și pentru a promova implementarea Convenției 
Consiliului europei privind protecția copilului împotriva 

exploatării sexuale și abuzului sexual – Convenția 
Lanzarote – de către cele 47 de state membre și în statele 

nemembre.

Ca parte a contribuției sale la Campania UNUL din CINCI a 
Consiliului Europei, Congresul Autorităților Locale și Regionale 

a elaborat Pactul orașelor și regiunilor pentru stoparea 
violenței sexuale împotriva copiilor, și îndeamnă 

autoritățile locale și regionale, reprezentanții aleși, cât și 
asociațiile naționale ale autorităților locale și regionale și alte 

organizații, să adere la acesta. 
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ORAșE șI REgIUNI: 
UN PaCT PeNTrU  

sToParea vIoLeNțeI  
sexUaLe îmPoTrIva  

CoPIILor



ParTICIParea 
La Campania  

UnUL Din CinCi

orașele și regiunile, reprezentanții locali și 
regionali aleși, dar și asociații ale autorităților 
locale și regionale și alte organizații, sunt 
invitați să participe la Campania UNUL din 
CINCI, și să prezinte politicile și inițiativele pe 
care le implementează.  

Autoritățile locale și regionale au o responsabilitate majoră , împreună cu guvernele naționale, de a proteja și 
promova drepturile omului, incluzând asigurarea și promovarea bunăstării și siguranței copiilor și tinerilor care 
trăiesc în zonele lor. Serviciile necesare pentru asistența victimelor violenței sexuale sunt furnizate, în principal, la 
nivel local. Acesta este și nivelul unde măsurile preventive și de conștientizare pot fi cele mai eficiente. Autoritățile 
locale și regionale sunt de aceea în prima linie a luptei pentru stoparea violenței sexuale împotriva copiilor și 
trebuie să dezvolte și să implementeze planuri și strategii de acțiune pentru a aborda și preveni viitoare cazuri.  

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a conceput acest Pact al orașelor și regiunilor 
pentru stoparea violenței sexuale împotriva copiilor, în scopul de a îndruma autoritățile în lupta lor împotriva 
exploatării sexuale și abuzului sexual. Pactul furnizează o listă de inițiative și politici practice, care să fie imple-
mentate la nivel local și regional, pentru dezvoltarea de servicii favorabile copiilor, protejarea lor și prevenirea 
violenței sexuale în cadrul comunității. 

Aceste propuneri se bazează pe cei patru „P”: prevenirea abuzului, protecția victimelor, punerea sub acuzare a 
autorilor și participarea copiilor pe tot parcursul procedurii. 

Câteva exemple de inițiative: 

PROMOVAREA
Campaniei UNUL din CINCI la nivel local și regional

FACILITAREA
accesului la servicii de asistență

CREAREA
de centre multi-disciplinare

CONȘTIENTIZAREA
copiilor în școli și alte facilități

INSTRUIREA 
persoanelor care lucrează cu copii

ORGANIZAREA 
de dezbateri și întâlniri de informare

COOPERAREA
cu ONg-urile, mass-media și sectorul privat

DISTRIBUIREA
Distribuirea



semNarea   
paCtULUi  

prin internet

a fost dezvoltată special o platformă online 
pentru facilitarea schimbului de informații 
și asigurarea unei promovări europene pe 
scară largă a eforturilor autorităților locale 
și regionale de a stopa violența sexuală 
împotriva copiilor.

Un cont individualizat permite autorităților locale și regionale, reprezentanților aleși și asociațiilor, să-și posteze 
conținutul online și să-și împărtășească inițiativele. Au astfel o pagină web ușor de utilizat pentru publicarea 
informațiilor și promovarea activităților lor la nivel european.  

Selectați un profil – Autorități Locale/
Regionale SAU Asociații/Organizații – și 
completați formularul de înregistrare online, 
care va crea automat un cont cu logare 
format din adresa dvs. de e-mail și o parolă.  

Trimiteți, prin intermediul contului creat, 
informații despre inițiativele și activitățile 
dumneavoastră, care vor fi publicate pe o 
pagină web dedicată.



Promovarea  
Convenției 
Lanzarote

Toți cei implicați în Campania UNUL din 
CINCI sunt invitați să promoveze Convenția 
Consiliului europei privind protecția copilului 
împotriva exploatării sexuale și abuzului 
sexual – cunoscută și sub numele de Convenția 
Lanzarote – printre autoritățile lor naționale, 
pentru a primi cât mai multe semnături și 
ratificări posibile ale acestui instrument legal. 

Convenţia Lanzarote are ca obiectiv să asigure, într-un mod coerent, în toată Europa protecţie egală pentru toţi 
copiii, prin stabilirea unor standarde și definiții comune clare, care să fie aplicabile în toate țările Europei, în special 
prin armonizarea legislației penale și prin alte măsuri relevante.  

Procesul de aderare la Convenţia Lanzarote a început pe 25 octombire 2007 în Spania iar Convenţia a intrat în vigoare 
în Septembrie 2010. Prevederile sale au scopul de a preveni exploatarea sexuală și abuzul sexual împotriva copiilor, 
protejându-i pe copiii victime de violență sexuală și încriminându-i pe autori.  

Cu accentul pus pe apărarea în mod exclusiv a  intereselor copilului, Convenția include următoarele aspecte principale: 

• măsuri de prevenire și de protecție; 
• asistență pentru copiii victime și pentru familiile lor; 
• programe sau măsuri de intervenție împotriva autorilor violenței sexuale; 
• infracțiuni penale, inclusiv câteva infracțiuni cu totul noi, precum ademenirea copilului (grooming); 
• proceduri de anchetă și încriminare care să nu-i afecteze pe copii; 
• înregistrarea și stocarea informațiilor despre autorii condamnați; 
• cooperare internațională; 
• un mecanism de monitorizare.

Mai multe informații despre Convenția Lanzarote: www.coe.int/lanzarote 

Organizație politică, înființată în 1949, Consiliul Europei activează pentru promovarea democrației și drepturilor omului pe între-
gul continent. Răspunde, de asemenea, provocărilor de ordin social, cultural și juridic din cele 47 de state membre. Congresul 
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei reprezintă autorități locale și regionale și promovează democrația de bază. 
El are două camere, Camera Autorităților Locale și Camera Regiunilor, și adună laolaltă 318 membri plini și 318 membri supleanți, 
reprezentând mai mult de 200.000 de comunități teritoriale.   

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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