
 
 
Præsidenten 

Velkommen til det kampagnemateriale, som Kongressen af lokale og regionale myndigheder 
har udarbejdet som led i bestræbelserne på at få stoppet seksuel vold mod børn. 
 
Ifølge statistikken tyder alt på, at omkring et ud af fem børn i Europa er offer for seksuel vold 
under en eller anden form, og det er en af de værste former for vold, som kan begås mod 
børn.   
 
Europarådets kampagne ONE in FIVE har til formål at skabe opmærksomhed om emnet og  
promovere politikker og strategier, der kan stille viden og materiale til rådighed for børn, 
deres familier/omsorgsgivere, regeringer og lokale og regionale myndigheder, så de kan 
forebygge og beskytte børn mod seksuel vold og seksuelt misbrug. Europarådets 
medlemsstater, den Parlamentariske Forsamling og Kongressen af lokale og regionale 
myndigheder arbejder sammen om at få gennemført ændringer i lovgivning og politikker, så 
børnene bliver beskyttet. 
 
De lokale og regionale myndigheder har ansvar for at værne om og fremme børns og unges 
sikkerhed og velfærd i samarbejde med f. eks. den tredje sektor, offentlige organisationer og 
den private sektor.  Udfordringen for Europas byer og regioner består i at skabe øget 
opmærksomhed om problemet, udvikle og gennemføre lokalt forankrede handlingsplaner og 
strategier, og investere i bedre tilbud.  
 
Kongressen har udarbejdet en pagt af byer og regioner om at få stoppet seksuel vold mod 
børn, og den indeholder forslag til foranstaltninger og strategier, fra enkle, 
omkostningseffektive initiativer til omfattende politikker, som med fordel kan implementeres 
for at fremme kampagnens målsætninger. Det foreslås blandt andet, at lokale og regionale 
myndigheder opretter tværfaglige centre for beskyttelse af børn, noget som allerede findes i 
flere byer.  
 
Kongressen har sammensat denne kampagnepakke, som giver lokale og regionale 
myndigheder, NGOer og andre interessenter forslag til politikker, strategier og materiale til 
forebyggelse af misbrug, beskyttelse af ofrene, retsforfølgelse af gerningsmændene og 
sikring af fuld inddragelse af børnene igennem hele processen. Pakkens materiale er ikke 
udtømmende, men skal ses som en introduktion af nogle nyttige ideer, som kan bidrage til at 
beskytte børnene mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug.  
 
Kig nærmere på materialet og læs mere om de foranstaltninger, som kan træffes for at 
bekæmpe seksuel vold mod børn – og fortæl gerne om indholdet til andre! 
 
Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind i kampen mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug 
af børn ved at tilslutte sig Kongressens pagt af byer og regioner om at få stoppet seksuel 
vold mod børn. Det gøres online på: www.coe.int/congress-oneinfive. 
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