
Kaupungit ja alueet: 
lapsiin kohdistuvan  

seksuaalisen  
väkivallan  

vastainen sopimus

euroopan neuvosto
Yksi viidestä -kampanja

toolkit
 

Arvioidaan, että Euroopassa yksi viidestä lapsesta joutuu seksuaalisen väkivallan 
kohteeksi. Seksuaalisen väkivallan muotoja on monia, mm. insesti, pornografia, 
prostituutio, ihmiskauppa, korruptio, Internetissä tapahtuva houkuttelu, seksuaalinen 
riisto tai hyväksikäyttö. Ongelman laajuuden vuoksi Euroopan neuvosto käynnisti vuonna 
2010 ONE in FIVE kampanjan tehdäkseen kaikki – lapset, vanhemmat ja lasten kanssa 
yhteydessä olevat – tietoisiksi Euroopan neuvoston yleissopimuksesta lasten suojelemiseksi 
seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä (Lanzaroten yleissopimus) ja edistääkseen sen 
toimeenpanoa paitsi Euroopan neuvoston 47 jäsenmaassa, myös niiden ulkopuolella.

Paikallis- ja aluehallinnon viranomaisilla on keskeinen vastuu – valtiohallinnon 
ohella – kansalaisten ihmisoikeuksien suojelemisessa ja edistämisessä. Tähän sisältyy 
asianomaisilla alueilla asuvien lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
suojaaminen ja edistäminen. Seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien 
auttamiseen tarkoitetut palvelut ovat pääosin paikallisia. Myös ennaltaehkäisevät 
ja tietoisuutta lisäävät toimet voivat olla tehokkaimpia tällä tasolla. Paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset ovat siitä syystä eturintamassa torjumassa lapsiin kohdistuvaa 
seksuaalista väkivaltaa, ja heidän tulee laatia ja panna täytäntöön toimintasuunnitelmia 
ja strategioita näiden tilanteiden käsittelemiseksi ja uusien tapausten ehkäisemiseksi.

Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressi on laatinut Lapsiin kohdistuvan 
seksuaalisen väkivallan vastaisen kaupunkien ja alueiden sopimuksen. Sen tarkoituksena 
on opastaa viranomaisia niiden taistelussa lasten kokemaa seksuaalista riistoa ja 
hyväksikäyttöä vastaan. Asiakirja sisältää esimerkkejä paikallis- ja aluetasolla käyttöön 
otettavista käytännön aloitteista ja politiikkaohjelmista lapsiystävällisten palvelujen 
luomiseksi, lasten suojelemiseksi ja seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi yhteisössä. 
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Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on poliittinen järjestö, joka toimii 
demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi koko maanosassa. Se etsii myös 
yhteisiä vastauksia sen 47 jäsenmaan sosiaalisiin, kulttuurisiin ja juridisiin 
haasteisiin. Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressi edustaa 
paikallis- ja aluehallinnon viranomaisia ja edistää ruohonjuuritason demokratiaa. 
Se on kaksikamarinen – paikallisviranomaisten ja alueiden kamarit – ja se kokoaa 
yhteen 318 täysjäsentä ja 318 varaedustajaa yli 200.000 eurooppalaisesta 
yhteisöstä.
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