
Städer och regioner: 
en pakt för att 

stoppa sexuellt 
våld mot barn

ett bidrag från  
kommunalkongressen  

till europarådets kampanj one in fIve

toolkit

 

Det bedöms att ett barn av fem i Europa utsätts för någon form sexuellt våld såsom incest, 
pornografi, prostitution, människohandel, korruption, gromning via internet, sexuell 
exploatering eller sexuella övergrepp. Med tanke på problemets omfattning har Europarådet 
lanserat kampanjen ONE in FIVE för att höja medvetenheten hos alla – barn, föräldrar och 
personer som kommer i kontakt med barn – och arbeta för att Europarådets konvention om 
skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekonventionen) följs i 
Europarådets 47 medlemsstater men även i andra länder.

De lokala och regionala myndigheterna har, vid sidan av de nationella regeringarna, ett stort 
ansvar för att skydda och främja medborgarnas mänskliga rättigheter, vilket även omfattar att 
trygga och arbeta för säkerheten och välfärden för barn och ungdom i deras närområden. De 
tjänster som krävs för att hjälpa de som blivit offer för sexuellt våld och sexuella övergrepp bör 
finnas på lokal nivå. Det är också på denna nivå som förebyggande och medvetandehöjande 
åtgärder är som mest effektiva. De lokala och regionala myndigheterna befinner sig därför i 
främsta ledet i kampen för att stoppa och förebygga sexuellt våld mot barn, och måste därför 
utarbeta och genomföra handlingsplaner och strategier för att hantera dessa problem nu och i 
framtiden.

Europarådets kommunalkongress har utarbetat denna pakt för städer och regioner för att 
stoppa sexuellt våld mot barn, som en vägledning för myndigheterna i kampen mot sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp. Pakten ger en checklista med praktiska initiativ och 
strategier som kan genomföras på lokal och regional nivå för att utveckla barnvänliga tjänster, 
skydda barn och bidra till att förebygga sexuellt våld i samhället.

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

CONgrESS OF LOCAL AND rEgIONAL AUTHOrITIES OF THE  COUNCIL OF EUROPE

Europarådet är en politisk organisation, grundad 1949, som verkar  
för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Europarådet verkar även för att 
uppnå breda överenskommelser som svar på sociala, kulturella och rättsliga 
utmaningar i de 47 medlemsstaterna. Kommunalkongressen representerar lokala 
och regionala myndigheter och verkar för gräsrotsdemokrati. Den består av två 
kammare, en för kommuner och en för regioner, och är sammansatt av 318 
medlemmar och 318 suppleanter, som representerar drygt 200 000 europeiska 
territoriella samhällen.
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