
VáRosoK és RégióK: 
eGYezménY A  

GYermekek eLLeni  
szexuáLis erŐszAk 

meGAkAdáLYozásárA   

A becslések szerint európában minden ötödik gyermek 
szexuális erőszak áldozatává válik valamilyen formában. 

Figyelembe véve a probléma nagyságát, 2010-ben 
az európa tanács elindította az ÖtBŐL egy kampányt 
azzal a céllal, hogy felhívja a - gyermekek, szülők és 
a gyermekekkel kapcsolatba kerülők figyelmét -, és 

előmozdítsa az európa tanács Lanzarote-i egyezményének 
aláírását a gyermekek védelméről a szexuális 

kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen - az 
európa tanács 47 tagállama között és  

a tagállamok körén túl is.

Az Európa Tanács ÖTBŐL EgY kampányához hozzájárulva a Helyi 
és Regionális Hatóságok megalkották a Városok és régiók 

egyezményét a gyermekek elleni szexuális erőszak 
megakadályozásáról, most pedig arra biztatják a helyi és 

regionális hatóságokat, a választott képviselőket és a helyi és 
regionális hatóságok nemzeti szövetségeit és más szervezeteket, 

hogy tömegesen csatlakozzanak hozzá.
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részVéteL   
Az ÖtBŐL egy 
kAmpányBAn

A városokat és régiókat, a helyi és regionális választott 
képviselőket, de a helyi és regionális hatóságok 
szövetségeit és más szervezeteket is arra hívunk fel, 
hogy csatlakozzanak az ÖtBŐL eGY kampányhoz, és 
mutassák be az általuk bevezetett politikákat és 
kezdeményezéseket.

A helyi és regionális hatóságok a kormányokkal együtt felelősek azért, hogy védjék és előmozdítsák a polgárok 
emberi jogait, ami magában foglalja a területükön élő gyermekek és fiatalok biztonságának és jólétének a védelmét 
is. A szexuális erőszak és bántalmazás áldozatainak megsegítéséhez szükséges szolgáltatásokat főként helyi szinten 
nyújtják. A bűnmegelőző és tudatosságnövelő intézkedések is ezen a szinten lehetnek a leghatékonyabbak. A helyi 
és regionális hatóságok ezért a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak elleni harc frontvonalában van-
nak, akcióterveket és stratégiákat kell tehát kidolgozniuk a jövőbeni esetek kezelésére és megelőzésére.

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa azért dolgozta ki ezt a Városok és régiók egyezmé-
nyét a gyermekek elleni szexuális erőszak megakadályozásáról, hogy útmutatást nyújtson a hatóságok számára 
a szexuális kizsákmányolás és bántalmazás elleni küzdelmükhöz.  Az egyezmény listát ad a helyi és regionális 
szinten végrehajtandó gyakorlati kezdeményezésekről és politikákról a gyermekbarát szolgáltatások kialakítása, 
a gyermekek védelme érdekében és a közösségen belüli szexuális erőszak megelőzésének elősegítésére.

A javaslatok a „4 P” koncepcióján alapulnak (angol nyelvű kezdőbetűjük szerint): a bántalmazások megelőzése, az 
áldozatok védelme, az elkövetők felelősségre vonása és a gyermekek részvétele a teljes folyamatban. 

néhány példa a kezdeményezésekre:

Népszerűsítése
Az ÖTBŐL EgY kampány népszerűsítése helyi és regionális szinten

Megkönnyítése
A támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése

Létrehozása
Multidiszciplináris központok létrehozása

Tudatosítás
a gyermekek körében, iskolákban és más intézményekben

Képzése
A gyermekekkel dolgozó érintettek személyek képzése

Szervezése 
Viták és tájékoztató megbeszélések szervezése

Együttműködés
a civil szervezetekkel, a médiával és a magánszektorral  

Terjesztése 
Tájékoztató anyagok terjesztése 



FeLirAtkozás  
Az egyezményhez Az 

interneten keresztüL 

kidolgoztak egy online platformot 
kifejezetten azzal a céllal, hogy megkönnyítse 
az információ cserét , és európai szinten 
előmozdítsa a helyi és regionális hatóságok 
erőfeszítéseit a gyermekek elleni szexuális 
erőszak megakadályozására.

Egy személyre szabott felhasználói fiók révén a helyi és regionális hatóságok, a választott képviselők és minden 
szövetség kiteheti a saját ismertető anyagát az internetre, és megoszthatja a kezdeményezéseit. Ennek megfelelően 
létrehoztak egy felhasználóbarát weboldalt, ahol információkat tehetnek közzé a tevékenységükről, az európai 
szintű ösztönzés érdekében.

Válasszon ki egy profilt - Helyi / Regionális 
Hatóságok VAgY szövetségek/szervezetek 
- és töltse ki az online regisztrációs 
formanyomtatványt, így automatikusan 
létrejön egy felhasználói fiók, amely az 
e-mail címéből és egy jelszóból áll. 

Ezen a felhasználói fiókon keresztül adhatnak 
tájékoztatást kezdeményezéseikről és 
tevékenységeikről, amelyek egy külön erre a 
célra szolgáló weblapon fognak megjelenni.



A LAnzArote-i  
egyezmény 

terjesztése

Valamennyi, az ÖtBŐL eGY  kampányban részt 
vevő érintett személyt felhívunk arra, hogy 
népszerüsítse az európa tanács A gyermekek 
védelme a szexuális kizsákmányolás és a szexuális 
bántalmazás ellen kötött egyezményét - más 
néven Lanzarote-i egyezmény - saját nemzeti 
hatóságai körében, hogy minél többen írják alá és 
ratifikálják ezt az okmányt.

A Lanzarote-i Egyezmény célja a koherencia biztosítása Európában és egyenlő védelem nyújtása minden gyermek 
számára azzal, hogy közös követelményrendszert és meghatározásokat vezetnek be minden európai országra 
vonatkozóan, különösen pedig a büntetőjog és más idevágó normák harmonizálása útján.

A Lanzarote-i Egyezményt 2007. október 25-én nyitották meg aláírásra a spanyolországi Lanzarote városában, 
és 2010. szeptember 1-én lépett hatályba. Rendelkezéseinek célja a gyermekek szexuális kizsákmányolásának és 
szexuális bántalmazásának megelőzése, a szexuális bűncselekmények gyermekkorú áldozatainak védelme és az 
elkövetők felelősségre vonása.

Az Egyezmény a következő főbb szempontokat fedi le, ahol a hangsúly minden esetben a gyermekek legjobb 
érdekeinek előtérben tartásán van: 

• megelőző és védelmi intézkedések;  
• segítségnyújtás a gyermekkorú áldozatoknak és családjuknak;   
• intervenciós programok vagy intézkedések a gyermekek elleni szexuális bűncslekményeket elkövetők számára;   
•  bűncselekmények, beleértve több teljesen új fogalmat is, mint pl. a szexuális bűncselekmény előkészülete; 
• gyermekbarát eljárások az ügyek kivizsgálása és a bűnüldözés során;  
• a szexuális bűncselekmény miatt elítélt személyek adatainak rögzítése és nyilvántartása;  
• nemzetközi együttműködés;   
• monitoring mechanizmus.

További információk a Lanzarote-i Egyezményről: www.coe.int/lanzarote 

Az Európa Tanács a földrész vezető emberi jogi szervezete. 47 tagállamot tömörít, melyek közül 28 az Európai Unió tagja. A Helyi 
és Regionális Hatóságok Kongresszusa az Európa Tanácsnak az az intézménye, amelynek a feladata a helyi és regionális demokrá-
cia megerősítése a 47 tagállamban. Két kamarából áll - a Helyhatóságok Kamarája és a Régiók Kamarája -, melyek 636 választott 
képviselőt tömörítenek, akik több mint 200 000 helyi és regionális hatóságot képviselnek.
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