
Orașe și regiuni: 
un pact pentru  

stoparea violenței 
sexuale împotriva 

copiilor

O contribuție a Congresului
la campania unuL din CinCi 

a Consiliului europei

toolkit

 

Se estimează că, în Europa, un copil din cinci devine victimă a unei forme sau alteia  
de violență sexuală, precum incestul, pornografia, prostituția, traficul de ființe umane,  
coruperea, solicitarea prin Internet, exploatarea sexuală sau abuzul sexual. Dată fiind 
amploarea problemei, în 2010 Consiliul Europei a lansat campania UNUL din CINCI, pentru a 
conștientiza pe toată lumea – copii, părinți și persoane care vin în contact cu copiii – și pentru 
a promova ratificarea și implementarea Convenției Consiliului Europei privind protecția 
copilului împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual – cunoscută și sub numele de 
Convenția Lanzarote – de către cele 47 de state membre precum și dincolo de acestea.  

Autoritățile locale și regionale precum și guvernele naționale au responsabilitatea majoră,  
de a proteja și promova drepturile omului și cetățeanului, ceea ce include asigurarea și 
promovarea siguranței și bunăstării copiilor și tinerilor care trăiesc în perimetrul lor. Serviciile 
necesare pentru ajutorarea victimelor violenței și abuzului sexual sunt furnizate, în principal, 
la nivel local. Tot la acest nivel, măsurile de prevenire și conștientizare pot fi cele mai eficiente. 
Autoritățile locale și regionale sunt prin urmare în prima linie a luptei pentru stoparea 
violenței sexuale împotriva copiilor și trebuie să dezvolte și să implementeze planuri și 
strategii de acțiune,  pentru combaterea și prevenirea viitoarelor cazuri.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a conceput acest Pact al 
orașelor și regiunilor pentru stoparea violenței sexuale împotriva copiilor pentru a ghida 
autoritățile în lupta lor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual. El oferă o listă de 
inițiative și politici practice, de implementat la nivel local și regional, pentru dezvoltarea de 
servicii favorabile copiilor, pentru protecția lor și prevenirea violenței sexuale în cadrul 
comunității. 
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CoNgRESS oF LoCAL AND REgIoNAL AUTHoRITIES oF THE  COUNCIL OF EUROPE

Organizație politică, înființată în 1949, Consiliul Europei activează pentru 
promovarea democrației și drepturilor omului pe întregul continent. De 
asemenea, organizația elaborează răspunsuri comune 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 titulari și 318 membri supleanți, 
reprezentând mai mult de 200.000 de comunități teritoriale europene.    
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