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Presentation av pakten 
 

Vad handlar det om? 
 

Tillgängliga siffror tyder på att omkring ett barn av fem i Europa är 

offer för någon typ av sexuellt våld, en av de värsta formerna av våld 

som ett barn kan utsättas för. Sexuellt våld kan ta många former, 

däribland incest, pornografi, prostitution, människohandel, korruption, 

gromning via internet, sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 

Alla dessa former kan ge och ger allvarliga skador på barnets mentala 

och fysiska hälsa. Konsekvenserna av sexuella övergrepp följer barnet 

långt in i vuxenlivet – ett liv som enligt egna berättelser ofta präglas 

av sorg och smärta. 

 

Under 2010 lanserade Europarådet en kampanj kring frågan om 

sexuellt våld mot barn. Kampanjen, som gavs namnet ONE in FIVE 

för att lyfta fram omfattningen av problemet, syftar till att uppnå att 

Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering 

och sexuella övergrepp (nedan kallat Lanzarotekonventionen) 

undertecknas, ratificeras och genomförs i mer omfattande 

utsträckning, och att förse barn, deras familjer/vårdnadshavare och 

samhället i stort med kunskap och medel för att förebygga och skydda 

barn från sexuellt våld och sexuella övergrepp, och därmed höja 

medvetenheten om hur utspridd företeelsen är.  

 

Varför involvera lokala och regionala myndigheter? 
 

De lokala och regionala myndigheterna har ansvar att skydda och 

främja säkerheten och välfärden för barn och ungdom inom sitt 

område, i samarbete med bl.a. ideella föreningar, offentliga organ och 

privata sektorn. Myndigheterna rekommenderas att arbeta enligt fyra 

olika linjer - förebyggande, skydd, lagföring och deltagande – på 

engelska Prevention, Protection, Prosecution, Participation – ”fyra P”. 

Vad Europas städer och regioner kan göra i bekämpandet av sexuellt 

våld och sexuella övergrepp mot barn är att höja medvetenheten om 

problemet, utveckla och sätta i verket samhällsbaserade 

handlingsplaner och strategier på de fyra linjerna och investera i bättre 

tjänster. Samtliga tjänster och åtgärder måste respektera barnens 

http://www.coe.int/t/DG3/children/1in5/statistics_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG
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rättigheter, sätta barnens intresse först och låta barnen komma till tals, 

och därmed på lokal nivå skapa de förutsättningar som barnen och 

familjerna behöver för att sexuellt våld och sexuella övergrepp ska 

kunna stoppas, och förövarna ställas inför rätta. 

 

Vad är det kongressen föreslår? 
 

Kommunalkongressen har tagit upp de lokala och regionala 

dimensionerna av kampanjen ONE in FIVE genom att anta en 

strategisk handlingsplan, med följande mål: 

 

1. Att höja medvetenheten bland kommunalkongressens 

medlemmar, lokala och regionala myndigheter, kommun-

förbunden och andra parter om kampanjens syften  

2. Att propagera för att Europarådets rättsliga standarder och 

instrument (Lanzarotekonventionen och Riktlinjer för ett 

barnvänligt rättsväsende) tillämpas när strukturer och 

mekanismer ställs upp som skydd för barn från alla former av 

våld  

3. Att uppmuntra lokala och regionala myndigheter att lansera 

kampanjer, att utveckla medvetandehöjande verktyg för att 

förhindra sexuellt våld mot barn och i synnerhet att sprida och 

anta medvetandehöjande material (regeln ”Man rör inte här”) för 

att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att tala med barn om 

sexuellt våld på ett barnanpassat sätt 

4. Att främja ett arbetssätt som involverar ett flertal organisationer 

och uppmuntra de lokala och regionala myndigheterna att 

utveckla samordnade strukturer, processer och mekanismer som 

sträcker sig över flera verksamheter i kampen mot sexuellt våld 

mot barn 

5. Att utveckla en kultur som gör städer och regioner mer 

barnvänliga, och hjälpa barn och ungdom att delta på ett 

meningsfullt sätt i utvecklingen av säkra samhällen fria från 

sexuellt våld 
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Vad vill kommunalkongressen att lokala och 
regionala myndigheter gör? 
 

Befintliga insatser på lokal nivå är synbarligen ganska blygsamma. 

Enligt en studie från 2010 som gjordes i Storbritannien har knappt en 

fjärdedel av de lokala myndigheterna i landet i fråga en strategi för att 

skydda barn från sexuell exploatering. Tillgängliga studier och siffror 

visar emellertid på att sexuell exploatering av barn verkligen 

förekommer, inte bara i Storbritannien utan i alla delar av samtliga 

Europarådets 47 medlemsstater, men metoderna för datainsamling är 

inte alltid utvecklade nog för att stödja det påståendet. Kongressens 

syfte är därför att stödja kampanjen ONE in FIVE och höja 

medvetenheten om Lanzarotekonventionen bland lokala och regionala 

myndigheter för att få dem att inrätta barnvänliga kommunala tjänster 

ägnade att skydda barn och bidra till att förhindra sexuellt våld i 

samhället. 

 

Kommunalkongressen vill därför uppmana alla städer och regioner att 

ställa upp bakom kampanjen ONE in FIVE genom att ansluta sig till 

kongressens pakt för städer och regioner att stoppa sexuellt våld mot 

barn. 

 

Vad innebär kongressens pakt för städer och 
regioner att stoppa sexuellt våld mot barn? 
 

Det är önskvärt, till och med nödvändigt, att insatser görs enligt 

samliga fyra linjer – ”fyra P” som anges ovan. Kommunalkongressen 

har sammanställt en checklista över möjliga åtgärder, från sådana som 

kan vidtas utan större offentlig kostnad, till sådana som kräver 

avsevärda investeringar genom att strategier behöver arbetas fram och 

specifika strukturer inrättas. Hur höga kostnaderna än är, är alla 

åtgärder för att stoppa sexuellt våld mot barn väl värda pengarna. Det 

är en investering i ett sundare samhälle, grundat på respekten för 

mänskliga rättigheter. 

 

Slutmålet för kongressen är visserligen att så många lokala och 

regionala myndigheter som möjligt utarbetar samordnade strukturer, 

processer och mekanismer som sträcker sig över flera verksamheter i 

kampen mot sexuellt våld och sexuella övergrepp mot barn, men 
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inledningsvis kan städer och regioner bidra till kampanjen ONE in 

FIVE på en lägre nivå, exempelvis genom att höja medvetenheten om 

kampanjen med hjälp av en länk på sin hemsida. 

 

Kommunalkongressen vill uppmana de lokala och regionala 

myndigheterna i samtliga 47 medlemsstater att ansluta sig till pakten, 

och inledningsvis genomföra minst en av åtgärderna på vår checklista, 

för att efter hand öka ansträngningarna i kampen mot sexuellt våld och 

sexuella övergrepp mot barn med slutmålet att anta upprättandet av 

strukturer, processer och mekanismer som sträcker sig över flera 

verksamheter. 

 

Vad innebär det att ansluta sig till pakten? 
 

Deltagande städer och regioner antar kongressens mål att höja 

medvetenheten om sexuellt våld och sexuella övergrepp mot barn och 

att skapa strukturer som krävs för att hantera problemet genom att 

vidta så många som möjligt av åtgärderna listade i detta häfte, eller 

eventuella andra åtgärder som kan hjälpa kommunalkongressen att 

uppnå detta mål. 

 

Vilka är de främsta parterna? 
 

Europarådet har inrättat ett nätverk av kontakter tillsatta av 

regeringarna i de 47 medlemsstaterna med uppgift att råda de lokala 

myndigheterna och hjälpa dem samarbeta med de många 

frivilligorganisationer och civilsamhällsgrupper som redan är aktivt 

engagerade i kampanjen. Nationella kampanjteam har bildats i flera 

medlemsstater, som kan samordna och genomföra kampanjarbetet och 

ge vägledning på regional och kommunal nivå. Kommunerna och 

regionerna kan också samarbeta med de relevanta regerings-

departementen. 

Europarådets parlamentariska församling har tillsatt ett nätverk av 

parlamentskontakter för samordning av de nationella, europeiska och 

internationella åtgärderna i kampen mot sexuellt våld mot barn. 

Nätverket, som för närvarande har 49 medlemmar, underlättar utbyte 

av god praxis rörande juridiska och politiska åtgärder som vidtas i de 

skilda medlemsstaterna. 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/NationalCampaigns/check_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Network_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/Network_en.asp
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Vilka är de fyra linjerna - "fyra P"? 
 

Slutmålet för de lokala och regionala myndigheterna måste vara att 

förhindra att barn utnyttjas. De måste därför besluta hur den offentliga 

verksamheten ska bedrivas för att säkerställa att barn och ungdom är 

skyddade och får stöd, och att förövarna ställs inför rätta. De lokala 

och regionala myndigheterna rekommenderas arbeta enligt fyra olika 

linjer, nämligen förebyggande, skydd, lagföring och deltagande – på 

engelska Prevention, Protection, Prosecution, Participation – ”fyra P” 

–  för att förhindra övergrepp, skydda offren, ställa förövarna inför 

rätta och se till att barnen själva får ta en aktiv del i hela förfarandet.  

 

I det här avsnittet återfinns information om den typ av åtgärder som 

bör vidtas och varför de är nödvändiga. 

 

Förebyggande (Prevention) 
 

Det finns ett antal förebyggande åtgärder som kan vidtas på lokal och 

regional nivå för att bidra till att förhindra sexuell exploatering och 

sexuella övergrepp mot barn. 

 

Höjd medvetenhet 

De lokala och regionala myndigheterna bör inrätta program och 

policies för förhindrande av sexuellt våld och sexuella övergrepp mot 

barn i syfte att höja medvetenheten bland barn, personer som arbetar 

med barn, föräldrar, vårdnadshavare och allmänheten. Med höjd 

medvetenhet kan de sociala attityderna förändras, och det blir då 

enklare att vidta förebyggande åtgärder. 
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De förebyggande programmen och strategierna bör syfta till att 

samtliga berörda parter får tillräcklig professionell utbildning av hög 

kvalitet för att kunna garantera att 

tjänsterna ges på ett effektivt och 

säkert sätt. Med “berörda parter” 

menas alla personer som har 

regelbunden kontakt med barn, 

såsom socialarbetare, 

sjukvårdspersonal, lärare (på alla 

nivåer, från förskola till 

gymnasium), polis, personal på 

kultur-, fritids- och 

sportanläggningar, ungdoms-

gårdar, kyrkor, rättsvårdande 

myndigheter etc. 

 

Ett av målen för varje strategi bör 

vara att det upptäcks på ett tidigt 

stadium att ett barn är utsatt för 

risk, och det är därför viktigt att 

dessa personer har goda 

kunskaper om sexuell 

exploatering och sexuella 

övergrepp mot barn och känner 

till vad tecknen är på att ett barn 

har utsatts för sexuellt våld, exempelvis förändringar i beteendet. 

 

Föräldrar, familjemedlemmar och vårdnadshavare bör också lära sig 

känna igen tecken på att ett barn har utsatts för sexuell exploatering 

och sexuella övergrepp, vad de måste göra och vilken inverkan det har 

på barn och familjer. 

  

Förslag till åtgärder 

 

 Lägga in en länk till 

Europarådets webbplats ONE 

in FIVE på stadens eller 

regionens hemsida 

 Anordna informationsträffar på 

skolor och ungdomsgårdar för 

barn och personal 

 Sprida faktablad och 

broschyrer med information 

och riktlinjer 

 Tillhandahålla utbildning till 

lokal och regional personal  

 Anordna diskussioner och 

seminarier för personal och 

allmänheten  

 Använda sig av Europeiska 

veckan för lokal demokrati för 

att lyfta fram frågan 

 Samarbeta med NGO:er, 

medierna och privata sektorn 
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Utbildning bör också ges i förebyggande åtgärder såsom bevakning av 

internetsajter, och barnen bör hjälpas att skydda sig exempelvis genom 

att få lära sig att identifiera 

farligt innehåll på internet eller 

olämpligt kontaktsökande från 

främmande personer som kan 

be dem avslöja personlig 

information för att bli vän med 

dem (gromning). Denna utbild-

ning bör ges både till föräldrar, 

som bör läras hur de kan 

bevaka och styra 

internetåtkomsten, och till 

barn, som bör informeras om 

riskerna och farorna med 

internet. Online-verktyg för 

internetsäkerhet kan tas fram i 

samarbete med NGO:er och 

andra organisationer. 

Alternativt kan befintliga 

verktyg för medvetande-

höjande användas. 

 

Man bör också sätta in 

medvetandehöjande åtgärder 

riktade till allmänheten, för att 

informera om företeelsen och 

om vad som kan göras i 

förebyggande syfte. Ett sätt är 

att lägga in en länk på stadens 

eller regionens hemsida som 

för till Europarådets webbplats ONE in FIVE,  ett annat att informera 

om nationella och europeiska hotlines och helplines på lokal nivå. 

  

Förslag till åtgärder 

 

 Se till att telefonnummer till 

nationella och europeiska 

helplines för barn är lätt 

tillgängliga  

 Skapa en klickbar länk till 

stadens eller kommunens 

hemsida för snabb åtkomst till 

hjälp och råd  

 Beställa och dela ut till alla 

skolbarn minikort som är enkla 

att ha med sig, med användbara 

telefonnummer och adresser  

 Ge ut kylskåpsmagneter med 

viktiga telefonnummer för alla 

hushåll 

 Sätta upp affischer i lokaler 

som besöks av barn, med 

information om vart de kan 

vända sig  

 Tillhandahålla barnvänligt 

undervisningsmaterial i skolor 

och ungdomsgårdar  

 Dela ut faktablad och 

broschyrer om säker 

användning av internet  

 Underlätta rapportering om 

olaglig verksamhet online  
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Medvetandehöjande och informerande material 

Europarådet har tagits fram material för att öka förståelsen av 

problemet sexuellt våld och sexuella övergrepp mot barn och sprida 

kampanjens budskap. Materialet har utarbetats för användning av 

beslutsfattare, hjälpgrupper och personal som arbetar för och med 

barn. Specifikt medvetandehöjande material, översatt till 36 

europeiska språk, har tagits fram för att hjälpa föräldrar och barn att 

förhindra och rapportera sexuellt våld (www.underwearrule.org). 

Lokala och regionala myndigheter kan låta trycka och sprida material 

från kampanjen ONE in FIVE i skolor, förskolor och andra 

inrättningar som barn kommer till (ungdomsklubbar, 

ungdomsorganisationer såsom scouter etc.). (Kontakt: 1in5@coe.int). 

 

I skolundervisningen 

Genom att lära sig om sexuella övergrepp och sexuellt våld och om 

olika typer av våld och risksituationer, utvecklar barnen insikter och 

strategier som gör att de kan göra väl underbyggda, säkra och sunda 

val för att undvika risken för sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp, och därmed kunna utveckla sunda och positiva relationer. 

 

Undervisningsmaterial som är effektivt, åldersanpassat och inriktat på 

barnens specifika behov och förståelseförmåga, med kulturkänsligt 

innehåll och på ett barnvänligt språk, bör användas på alla skolnivåer,  

så att barnen får budskapet om vad sexuellt våld är och hur det känns 

igen, och kan lära sig vad de ska göra för att stoppa det på ett säkert 

sätt. Informationen bör också omfatta informationsteknologi och 

riskerna förbundna med online-kontakter, och även hur man 

rapporterar olagligt online-innehåll. 

 

I alla utbildnings- och informationskampanjer bör också ingå 

information om var man kan få råd och hjälp, exempelvis särskilda 

telefonnummer eller helplines, i synnerhet nationella och europeiska 

sådana, som också fungerar utanför normal arbetstid, så att barnen vet 

vart de kan vända sig. Minikort, nyckelringar eller mobilfodral med 

användbara nummer och adresser kan delas ut till alla skolbarn, så att 

de kan ha dem lättillgängliga i skolväskan. De lokala och regionala 

myndigheterna kan låta tillverka kylskåpsmagneter med denna 

information för att se till att barn har enkel tillgång till den i alla 

hushåll. De lokala och regionala myndigheterna måste se till att det är 

http://www.underwearrule.org/
file://Hawking-share/congress_current_affairs_committee/SUBJECTS/HUMAN%20RIGHTS,%20ANTI-DISCRIMINATION,%20LEGAL%20AFFAIRS/Building%20a%20Europe%20for%20and%20with%20Children/ONE%20IN%20FIVE%20CAMPAIGN/CONGRESS%20CONTRIBUTION/Pact/1in5@coe.int
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lätt att skaffa information och hjälp. Det uppnås enklast med en väl 

synlig och tydlig länk på kommunens eller regionens hemsida, som 

med ett klick leder till en webbsida där barn kan få hjälp och råd. 

Information om vart barnen kan vända sig och vem de ska kontakta 

bör vara uppsatt på alla ställen där barn uppehåller sig, exempelvis  

skolor, fritidshem, ungdomsgårdar, vårdcentraler, akutmottagningar, 

ungdomshälsan, kommunens hemsida, kyrkor etc. 

 

Samarbetspartners 

I Lanzarotekonventionen uppmuntras myndigheterna att inrätta 

oberoende institutioner för att främja och skydda barnens rättigheter. 

Där föreslås också att en person eller ett organ tillsätts för att höja 

allmänhetens medvetenhet om sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp mot barn, såsom en barnombudsman, en barnförespråkare 

eller en kommissionär för barnens rättigheter. Sådana befattningar kan 

inrättas på lokal och/eller regional nivå. 

 

Många organisationer och föreningar 

– på internationell, europeisk, 

nationell, regional och lokal nivå – 

är mycket aktiva i kampen mot 

sexuellt våld och sexuella övergrepp 

mot barn. Många av dem har 

utarbetat medvetandehöjande och 

informerande dokument och material 

som kan ges omfattande spridning. 

Nationella sammanslutningar av 

lokala och regionala myndigheter 

och myndigheterna själva bör sam-

arbeta med dessa organisationer för 

att se till att materialet kommer till 

allmän användning. 

 

Sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp mot barn har kallats det hemliga brottet, eftersom offren 

ofta har mycket svårt att tala om det. Denna tystlåtenhet och bristen på 

standardiserade och jämförbara siffror medför att det är svårt att få en 

klar bild av problemets omfattning. Det är viktigt att de lokala 

och/eller regionala myndigheterna inför mekanismer för insamling av 

Förslag till åtgärder 

 

 Utnämna en person eller 

ett organ på 

lokal/regional nivå för att 

höja medvetenheten om 

sexuellt våld och sexuella 

övergrepp mot barn  

 Samarbeta med civil-

samhället för att samla 

information om specifika 

lokala situationer som 

kan ligga till grund för 

policy och åtgärder  

 Samarbeta med medierna 

 Samarbeta städer emellan  



15 

uppgifter för att kunna observera och utvärdera situationen i deras 

område. Med hjälp av sådana uppgifter kan myndigheterna bedöma 

riskerna, omfattningen och typen av sexuell exploatering av barn i 

området och tackla problemet med väl underbyggda åtgärder. 

 

Organisationer i civilsamhället kan arbeta tillsammans med de lokala 

och regionala myndigheterna med förebyggande projekt och program 

för skydd av barn, ett arbete som även privata aktörer kan delta i, 

särskilt IT-sektorn och medierna. Samarbete på regional nivå kan 

spela en viktig roll i att bringa förövare inför rätta i fall som korsar 

kommungränserna, exempelvis vid människohandel. 

 

Skydd (Protection) 
 

De lokala och regionala myndigheterna är förvaltningsnivån närmast 

de unga offren för sexuell exploatering och sexuella övergrepp, och 

det är därför den nivån som lämpar sig bäst för att inrätta strukturer 

där samtliga aktörer i vårdkedjan ingår, och säkerställa att barnen får 

bästa möjliga stöd och bistånd. Dessa myndigheter har också en plikt 

att bemöta behoven inte bara från offren själva utan också från deras 

familjer och samhället i stort. De lokala och regionala myndigheterna 

bör främja ett arbetssätt som engagerar ett flertal organisationer och 

utveckla samordnade strukturer, processer och mekanismer som 

sträcker sig över flera verksamheter i kampen mot sexuellt våld mot 

barn. 
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Centra som involverar flera verksamheter 

Städer och regioner bör anta ett globalt, integrerat arbetssätt baserat på 

en strategi som involvear flera verksamheter, och inrätta specifika och 

specialiserade myndigheter med 

klart definierade roller och ansvars-

områden som för samman alla 

lokala enheter med uppgift att 

skydda barn och förbättra deras 

situation och välbefinnande. Lokala 

skyddsstrategier bör utarbetas som 

inbegriper specifika lokala 

förfaranden och system. 

 

I de flesta europeiska länder ligger 

ansvaret för att hantera sexuella 

övergrepp mot barn hos många 

olika organ, som alla måste utreda 

fallen. Barnen utsätts för upprepade 

samtal, vilket betyder att de 

genomgår en sekundär 

viktimisering, något som ibland kan skada mer än det ursprungliga 

övergreppet. I Lanzarotekonventionen förespråkas att ett centrum som 

involverar flera verksamheter inrättas, där samtliga organ som utreder 

fall av övergrepp mot barn – enheter med ansvar för barns hälsa och 

välfärd, polisen, rättsvårdande myndigheter etc. – arbetar under ett tak 

för att se till att de unga offren för sexuellt våld inte utsätts för 

ytterligare övergrepp (enligt begreppet Barnvänliga hus). Det är 

viktigt att barn har någonstans att ta vägen, där de kan tala i 

förtroende, fritt och konfidentiellt, och där de känner sig säkra. På 

dessa centra kan barnen intervjuas och genomgå rättsmedicinsk 

undersökning, noga bedömas och få relevant terapi av lämpliga 

specialister och slippa upprepade intervjuer och sekundär 

viktimisering. 

  

Förslag till åtgärder 

 

 Inrätta barnvänliga hus 

som drivs av flera organ 

och involverar flera 

verksamheter 

 Göra det obligatoriskt att 

rapportera på lokal/ 

regional nivå 

 Publicera nationella och 

europeiska telefonnummer 

eller helplines online 

 Ge klara riktlinjer om 

rapportering till all 

personal som arbetar med 

barn  
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Fler barn skulle kunna skyddas om det var obligatoriskt att rapportera 

misstankar, under förutsättning att existerande konfidentialitetsregler 

respekteras och att man inte bryter barnets förtroende. Klara riktlinjer 

bör ges till all personal som arbetar med barn om hur de ska 

rapportera sina misstankar till lämpligt organ, och de lokala och 

regionala myndigheterna måste sedan göra efterforskningar för att 

fastställa om det finns rimliga skäl att misstänka övergrepp. De olika 

aktörerna bör också göras medvetna om vikten av att skydda barns 

rättigheter och av att sätta barnens intresse i första rummet. 

 

Där det inte finns sådana på nationell nivå kan man inrätta 

telefonnummer eller online-hjälp som barn kan ha lätt tillgång till, och 

där de kan få rådgivning anonymt. 

 

Samarbetspartners 

NGO:er och andra organisationer i civilsamhället är viktiga 

samarbetspartners, särskilt sådana som är aktivt engagerade i att ge 

hjälp till offren. 

 

Lagföring (Prosecution) 
 

I Lanzarotekonventionen kriminaliseras en serie handlingar. 

Förfarandena för utredning och lagföring av förövare faller främst 

under nationell straffrätt, men lokala och regionala myndigheter har 

också en roll att spela på det området. Under hela detta stadium, även 

under utrednings- och rättegångsförfarandena, måste prioritet ges till 

barnets bästa intresse, rättigheter och sårbarhet. 

 

Hjälp till offren 

Myndigheterna bör se till att vissa åtgärder vidtas såsom att 

tillhandahålla kostnadsfritt bistånd under rättegångsförfarandena, 

krisstöd till föräldrar och syskon samt samtalsterapi. 
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Behandling av förövarna 

De lokala och regionala myndigheterna kan säkerställa att det 

tillhandahålls lämpliga stödtjänster, i synnerhet med syfte att undvika 

att övergreppen upprepas. De kan också se till att förövarna får 

information om sina rättigheter och de tjänster som finns att tillgå för 

dem. 

 

Deltagande (Participation) 
 

Europarådet anser att rätten att bli hörd och bli tagen på allvar är 

grundläggande för den mänskliga värdigheten och för en sund 

utveckling för alla barn och ungdomar. Att lyssna på barn och 

ungdomar och ta vederbörlig hänsyn till deras åsikter alltefter deras 

ålder och mognad är nödvändigt för förverkligandet av barns och 

ungdomars rätt att få sitt bästa prioriterat i alla frågor som rör dem, 

och att skyddas från våld, övergrepp, försummelse och misshandel.
1
  

Alla åtgärder från lokala och regionala myndigheters sida bör styras 

av denna princip. 

 

  

                                                      
1
 Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2012)2 till medlemsstaterna 

om deltagande för barn och ungdom under 18 år. 
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Vilka specifika åtgärder kan vidtas på regional 
nivå? 
 

Många av de åtgärder som rekommenderas i Lanzarotekonventionen 

behöver omsättas i lag inom straff- eller civilrätten, och sådant är 

normalt statens ansvar, men vissa viktiga frågor som rör skydd av barn 

kan ligga inom regionernas behörighetsområde, såsom att reglera och 

organisera socialtjänsterna och hälsovården och införa specifika 

åtgärder och strukturer för att förhindra och skydda barn från sexuellt 

våld och sexuella övergrepp. De regionala myndigheterna bör 

undersöka vilka åtgärder på det lagstiftande och administrativa 

området som de kan vidta för att genomföra bestämmelserna i 

Lanzarotekonventionen. 

 

Hur kommer pakten att fungera i praktiken? 
 

Lokala och regionala förtroendevalda ombeds att propagera för pakten 

bland sina kolleger och de nämnder som är ansvariga för barns hälsa, 

välfärd och säkerhet, så att de kan verka för att de föreslagna 

initiativen genomförs. 

 

En plattform online för anslutning till pakten 
 

Lokala och regionala förtroendevalda kan ansluta sig på kongressens 

plattform (www.coe.int/congress-pact). Städer och regioner som är 

villiga att genomföra pakten, eller som redan har inlett åtgärder, 

inbjuds också att ansluta sig. 

 

På plattformen finns möjlighet för alla att ge information om nya 

initiativ och strukturer och om redan införda åtgärder, och man kan 

sedan komma tillbaka till plattformen varje gång som nya aktiviteter 

har genomförts. På så sätt kan framstegen inom kampanjen ONE in 

FIVE mätas under arbetets gång. 

  

http://www.coe.int/congress-pact
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Checklista för åtgärder för lokala och regionala 
myndigheter  
 

Förebyggande 
 

 Lägga in en länk till Europarådets webbplats ONE in FIVE på 

stadens eller regionens hemsida 

 Anordna informationsträffar på förskolor, skolor och 

ungdomsgårdar för barn och personal 

 Sprida faktablad och broschyrer med information och 

riktlinjer 

 Tillhandahålla utbildning till lokal och regional personal  

 Anordna diskussioner och seminarier för personal och 

allmänheten  

 Använda sig av Europeiska veckan för lokal demokrati för att 

lyfta fram frågan 

 Samarbeta med NGO:er, medierna och privata sektorn  

 Utnämna en person eller ett organ på lokal/regional nivå för 

att höja medvetenheten om sexuellt våld och sexuella 

övergrepp mot barn  

 Samarbeta med civilsamhället för att samla information om 

specifika lokala förhållanden som kan ligga till grund för 

policy och åtgärder  

 Samarbeta kommuner emellan 

 Publicera nationella och europeiska helplines för barn  

 Skapa en klickbar länk till stadens eller kommunens hemsida 

för snabb åtkomst till hjälp och råd  

 Utforma och dela ut till alla skolbarn minikort som är enkla att 

ha med sig, med nyttiga telefonnummer och adresser  

 Låta tillverka kylskåpsmagneter med viktiga telefonnummer 

för alla hushåll  

 Sätta upp affischer i lokaler som besöks av barn, med 

information om vart de kan vända sig 

 Tillhandahålla barnvänligt undervisningsmaterial i skolor och 

ungdomsgårdar  

 Dela ut faktablad och broschyrer om säker användning av 

internet  

 Underlätta rapportering om olaglig verksamhet online  
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Skydd  
 

 Inrätta barnvänliga hus som drivs av flera organ och 

involverar flera verksamheter 

 Göra det obligatoriskt att rapportera på lokal/regional nivå 

 Främja riktlinjer om rapportering för personal som arbetar 

med barn 
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Dokument och webbplatser för referens 
 

 ONE in FIVE, Europarådets kampanj för att stoppa sexuellt 

våld mot barn 

 

 Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell 

exploatering och sexuella övergrepp 

 

 Europarådets strategi för barns rättigheter 

 

 Europarådets konvention om bekämpande av människohandel 

 

 Konventionen om cyberbrottslighet 

 

 Europarådets konvention om utövandet av barns rättigheter 

 

 Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett 

barnvänligt rättsväsende 

 

 Rekommendation avseende deltagande för barn och ungdom 

under 18 år 

 

 Discover children’s rights! 

 

 Raise your hand against smacking! 

 

 Wild Web Woods 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_EN.asp?
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=201
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=201
http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/StrategyAdopted_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=197
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=185
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=160
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2010)1098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2012)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2012)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/20th%20anniversary%20un%20crc_files/20%20anniversary_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/20th%20anniversary%20un%20crc_files/20%20anniversary_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/default_EN.asp?
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/wildweb_EN.asp?


 



 

 


