
 
 
Prezidents 
 
 
Laipni aicināti iepazīties ar Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa izstrādātajiem materiāliem, lai 
izbeigtu seksuālo vardarbību pret bērniem.  
 
Iegūtie dati liecina par to, ka aptuveni viens no pieciem bērniem Eiropā ir cietis no kādas no 
seksuālās vardarbības formām, kas ir viena no vissliktākajām pret bērniem vērstās vardarbības 
formām.   
 
Eiropas Padomes kampaņas VIENS no PIECIEM mērķis ir risināt šo problēmu, veicinot izpratni un 
tādas rīcībpolitikas un stratēģiju izveidi, kas nodrošina bērnus, viņu ģimenes/aprūpētājus, valdības 
un vietējas un reģionālās pašvaldības ar zināšanām un instrumentiem, lai veiktu preventīvus 
pasākumus un aizsargātu bērnus no seksuālās izmantošanas un seksuālās vardarbības. Eiropas 
Padomes dalībvalstis, Parlamentārā asambleja un Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress 
nodrošina sadarbību, lai pārliecinātos par to, ka bērnu aizsardzības likumdošanā un rīcībpolitikā tiek 
īstenotas nepieciešamās izmaiņas. 
 
Vietējo un reģionālo pašvaldību pienākums ir aizsargāt un veicināt to teritorijā dzīvojošo bērnu un 
jauniešu drošību un labklājību, strādājot kopā ar citiem partneriem, tādiem kā trešais sektors, 
sabiedriskās organizācijas un privātais sektors. Eiropas pilsētām un reģioniem dotais uzdevums ir 
veicināt zināšanas par šo jautājumu, izstrādāt un ieviest kopienā balstītu darbības plānu un 
stratēģiju, kā arī investēt labākos pakalpojumos.  
 
Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir izstrādājis Pilsētu un reģionu paktu 
par seksuālās vardarbības pret bērniem izbeigšanu.  Tajā sniegta virkne pasākumu un stratēģiju, 
sākot ar vienkāršām, rentablām iniciatīvam, un turpinot ar daudzpusīgas rīcībpolitikas izstrādāšanu, 
kuras īstenošana sekmētu kampaņas mērķus. Viens no pasākumiem, kurus vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām būtu ieteicams veikt, ir multidisciplināru bērnu aizsardzības centru 
izveide, kuru paraugs vairākās pilsētās jau eksistē.  
 
Kongress ir sagatavojis materiālus, kas vietējām un reģionālajām pašvaldībām, asociācijām, NVO un 
citām ieinteresētajām pusēm piedāvā ieteikumus rīcībpolitikas, stratēģiju un instrumentu izveidei, 
kas sekmētu vardarbības novēršanu, cietušo aizsardzību, vainīgo saukšanu pie atbildības, kā arī 
nodrošinātu bērnu pilntiesīgu līdzdalību visā procesā.  Šie materiāli nav visaptveroši, drīzāk tos var 
uztvert kā ievadu, kas sniedz atsevišķas noderīgas idejas, kas palīdzēs pasargāt bērnus no seksuālās 
izmantošanas un vardarbības.  
 
Lai uzzinātu vairāk par pasākumiem, kādus var veikt, lai cīnītos pret seksuālo vardarbību, kas vērsta 
pret bērniem, ieskatieties šajos materiālos - un droši dalieties ar šo informāciju ar pārējiem!  
 
Es aicinu jūs pievienoties cīņai pret bērnu seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību, tiešsaistē 
parakstot Kongresa izstrādāto Pilsētu un reģionu paktu par seksuālās vardarbības pret bērniem 
izbeigšanu: www.coe.int/congress-oneinfive. 
 
 

Jean-Claude Frécon 
 

http://www.coe.int/congress-oneinfive

