
 
 
Presidenti 
 
 
Mirë se vini në Udhëzuesin e Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale për të ndaluar 
dhunën seksuale kundër fëmijëve. 
 
Të dhënat e disponueshme sugjerojnë se afro një fëmijë në pesë në Evropë është viktimë e 
disa formave të dhunës seksuale, një nga format më të këqija të dhunës ndaj fëmijëve. 
 
 
Fushata NJË në PESË e Këshillit të Evropës synon të adresojë këtë çështje me ngritjen e 
ndërgjegjësimit dhe promovimin e politikave dhe strategjive për të pajisin fëmijët, familjet e 
tyre / kujdestarët, qeveritë dhe autoritetet lokale dhe rajonale me njohuri dhe mjetet për të 
parandaluar dhe mbrojtur fëmijët nga dhuna dhe abuzimi seksual . Shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës, Asambleja Parlamentare dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe 
Rajonale të gjitha janë duke bashkëpunuar për të siguruar që ndryshime përkatëse në 
legjislacion dhe në politikat për të mbrojtur fëmijët të miratohen. 
 
Autoritetet lokale dhe rajonale kanë përgjegjësi për të mbrojtur dhe promovuar sigurinë dhe 
mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve, duke punuar së bashku me partnerë të tillë si sektori i 
tretë, organizatat publike dhe sektorin privat. Sfida për qytete dhe rajone të Evropës është të 
rrisë ndërgjegjësimin e çështjes, për të zhvilluar dhe zbatuar plane veprimi me bazë 
komunitare dhe strategji, dhe për të investuar në shërbime më të mira. 
 
Kongresi ka hartuar një Paktin e Qyteteve dhe Rajoneve për të ndaluar dhunën seksuale 
kundër fëmijëve e cila propozon masa dhe strategji, me kosto efektive, nisma të thjeshta në 
politika gjithëpërfshirëse, të cilat në mënyrë të dobishme mund të zbatohen për të çuar më 
tej qëllimet e fushatës. Një nga masat e propozuara është që autoritetet lokale dhe rajonale 
të ngrenë qendra multi-disiplinore për mbrojtjen e fëmijëve, shembuj prej të cilave ekzistojnë 
tashmë në disa qytete. 
 
Kongresi ka përgatitur këtë udhëzues që u ofron autoriteteve lokale dhe rajonale, shoqatave, 
OJf-ve dhe aktorëve të tjerë, propozime për politikat, strategjitë dhe mjetet për të 
parandaluar abuzimin, mbrojnë viktimat, ndjekur penalisht autorët, dhe për të siguruar 
pjesëmarrjen e plotë të fëmijëve në të gjithë procesin. Udhëzuesi nuk është ezaurues, por 
është një hyrje që ofron disa ide të dobishme për të mbajtur fëmijët të sigurtë nga shfrytëzimi 
dhe abuzimi seksual. 
 
Hidhni një sy udhëzuesit për të mësuar më shumë në lidhje me masat që mund të merren 
për të luftuar dhunën seksuale ndaj fëmijëve - dhe ju lutemi të ndani këtë informacion me të 
tjerë! 
 
Unë ju ftoj të angazhoheni në luftën kundër shfrytëzimit seksual dhe abuzimit të fëmijëve 
duke nënshkruar për Paktin e Kongresit të qyteteve dhe Rajoneve për të ndaluar dhunën 
seksuale kundër fëmijëve në internet: www.coe.int/congress-oneinfive.  
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