e aktører som deltar i EN av FEMkampanjen, oppfordres til å fremme
Europarådets konvensjon om beskyttelse
av barn mot seksuell utnytting og
seksuelt misbruk – også kalt Lanzarotekonvensjonen – blant sine nasjonale
myndigheter slik at flest mulig
undertegner og ratifiserer denne
juridiske avtalen.

Byer og regioner:
en pakt for å stanse
seksuell vold
mot barn
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Fremme
Lanzarotekonvensjonen

NOR
Lanzarote-konvensjonens formål er å sikre europeisk samsvar og likebehandling av alle barn ved å etablere klart
definerte felles standarder og definisjoner som skal gjelde i alle land i Europa, spesielt i form av harmonisering av
kriminallovgivningen og andre relevante virkemidler.
Lanzarote-konvensjonen ble åpnet for signering 25. oktober 2007 på Lanzarote i Spania og trådte i kraft 1. juli 2010.
Formålet med konvensjonens bestemmelser er å hindre seksuell utnytting og misbruk av barn, beskytte barn mot
seksuelle overgrep og rettsforfølge gjerningspersonene.
Med barnets beste som hovedsiktemål dekker Konvensjonen følgende hovedaspekter:

•
•
•
•
•
•
•
•

forebyggings- og beskyttelsestiltak
hjelp og støtte til barn som er ofre og deres familier
intervensjonsprogrammer og tiltak for personer som har forgrepet seg seksuelt på barn
forbrytelser, herunder flere helt nye forbrytelser, så som barnelokking
barnevennlige fremgangsmåter ved etterforskning og rettsforfølgelse
registrering og lagring av opplysninger om domfelte seksualforbrytere
internasjonalt samarbeid
en overvåkningsmekanisme

Mer informasjon om Lanzarote-konvensjonen: www.coe.int/lanzarote

Europarådet ble etablert i 1949 og er en politisk organisasjon som jobber for å fremme demokrati og menneskerettigheter på hele
kontinentet. Rådet utarbeider også felles innsats rettet mot sosiale, kulturelle og juridiske utfordringer i sine 47 medlemsland.
Kongressen for lokale og regionale myndigheter i Europarådet representerer lokale og regionale myndigheter og jobber for demokrati på grasrotnivå. Den har to kamre; kammeret for lokale myndigheter og kammeret for regioner, og samler 318 faste og 318
varamedlemmer som representerer flere enn 200 000 europeiske territorialfellesskap.

CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE
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

Anslagsvis ett av fem barn i Europa er offer for en eller annen form
for seksuell vold. Det var problemets omfang som fikk Europarådet
til å lansere EN av FEM-kampanjen for å bevisstgjøre alle – barn,
foreldre og andre som er i kontakt med barn – og for å støtte opp
om at Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot
seksuell utnytting og seksuelt misbruk – den såkalte Lanzarotekonvensjonen. Konvensjonen iverksettes i Europarådets
47 medlemsland samt en rekke andre land.

Et av kongressen for lokale og regionale myndigheters
bidrag til Europarådets EN av FEM-kampanje er pakten
mellom byer og regioner for å stanse seksuell vold
mot barn. I tillegg oppfordres alle lokale og regionale
myndigheter, valgte representanter samt nasjonale
sammenslutninger av lokale og regionale myndigheter og
andre organisasjoner om å skrive under på denne.

Deltakelse
i EN av
FEM-kampanjen

Byer og regioner, valgte representanter på
lokalt samt regionalt nivå, sammenslutninger
av lokale og regionale myndigheter og andre
organisasjoner inviteres til å delta i EN av FEMkampanjen og fortelle om egne politiske grep
og tiltak.

Lokale og regionale myndigheter har sammen med nasjonale myndigheter hovedansvar for å hegne om og jobbe
for sine innbyggeres menneskerettigheter, herunder også sikre og fremme barns og unges sikkerhet samt ve og
vel i sine områder. Tjenestetilbudet til offre for seksuell vold og misbruk ytes hovedsakelig på lokalt plan. Dette
er også det planet hvor forebyggende og bevisstgjørende tiltak kan ha størst effekt. Lokale og regionale myndigheter er derfor i frontlinjen i kampen for å stanse seksuell vold mot barn og må derfor utarbeide og iverksette
handlingsplaner og strategier for å kunne håndtere og hindre slike saker i fremtiden.
Europarådets kongress for lokale og regionale myndigheter har utarbeidet denne pakten mellom byer og regioner
om å stanse seksuell vold mot barn som en veiledning for myndighetene i bekjempelsen av seksuell utnytting og
misbruk. Den inneholder en liste med praktiske tiltak og retningslinjer som kan iverksettes på lokalt og regionalt
plan for å utarbeide barnevennlige tjenestetilbud, beskytte barn og hindre seksuell vold i lokalmiljøet.
Forslagene er basert på de fire innsatsområdene: forebygge misbruk, beskytte offre, rettsforfølge gjerningspersoner
og sikre barnas deltakelse i hele forløpet.
Noen eksempler på initiativer:
FREMME
TILRETTELEGGE
OPPRETTE
BEVISSTGJØRE
LÆRE OPP
INVITERE
SAMARBEIDE
DELE UT

Undertegne
pakten
på internett

Det er laget en egen nettbasert plattform
for å legge til rette informasjonsutveksling
og sikre at lokale og regionale
myndigheter over hele Europa bidrar i
arbeidet med å stanse seksuell vold mot
barn.

Alle lokale og regionale myndigheter, valgte representanter og sammenslutninger får egne konti hvor de kan
poste innhold på nettet og fortelle om det de gjør. De har altså tilgang til en brukervennlig nettside hvor de kan
publisere informasjon om egne aktiviteter for å synliggjøre dem på europeisk plan.

Velg en profil – Lokal/regional myndighet
ELLER Sammenslutning/organisasjon – og
fyll ut det nettbaserte registreringsskjemaet.
Det opprettes automatisk en konto
med påloggingsinfo bestående av din
e-postadresse og et passord.

EN av FEM-kampanjen lokalt og regionalt
for tilgang til hjelp og støtte
tverrfaglige sentra
barn i skolen og andre steder
aktører som jobber med barn
til debatter og informasjonsmøter
med ikke-statlige organisasjoner, media og privat sektor
informasjonsmateriell

Denne kontoen kan brukes til å sende inn
informasjon om lokale tiltak og aktiviteter,
som så publiseres på en ege nettside.

