
 
 
Sədr  
 
Yerli və regional hakimiyyət orqanları konqressinin uşaqlar barəsində zorakılığa son 
qoyulmasına yönələn alətlər toplusu ilə tanışlığa xoş gəlmisiniz.  
 
Mövcud məlumatlara əsasən, Avropada təxminən beş uşaqdan biri uşaqlara qarşı 
zorakılığın ən pis formalarından biri olan seksual zorakılığın qurbanına çevrilir.    
 
Avropa Şurasının "BEŞDƏN BİRİ" kampaniyası uşaqları, onların ailələrini, qəyyumlarını, 
hökumətləri və yerli və regional hakimiyyət orqanlarını uşaqlara qarşı seksual zorakılıq 
halları ilə və nalayiq seksual hərəkətlərlə bağlı məlumat və vasitələrlə təchiz etməyə yönələn 
məlumatlandırma və təşviqat siyasətlərinin və strategiyalarının vasitəsilə bu problemi aradan 
qaldırmağa yönəlib. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər, Parlament Assambleyası və Yerli 
və regional hakimiyyət orqanları konqressi uşaqların müdafiəsi üçün qanunvericilik və 
siyasətdə dəyişiklik edilməsini təmin etməkdən ötrü əməkdaşlıq edirlər.  
 
Yerli və regional hakimiyyət orqanları ərazilərində yaşayan uşaqların və gənclərin 
təhlükəsizliyinin və rifahının təmin və təşviq edilməsinə görə cavabdehlik daşıyırlar və bu 
sahədə öz tərəfdaşları ilə, məsələn, üçüncü sektorla, ictimai təşkilatlarla və özəl təşkilatlarla 
birgə çalışmalıdırlar. Avropanın şəhər və regionlarının vəzifəsi bu problem barədə 
məlumatlılığın artırılmasından, yerlərdə fəaliyyət planlarının və stretagiyalarının 
hazırlanmasından və həyata keçirilməsindən, habelə xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına vəsait 
qoyulmasından ibarətdir. 
 
Konqress Şəhərlərin və regionların uşaqlara qarşı zorakılığa son qoyulması haqqında 
paktını hazırlayıb, bu sənəddə sadə, kampaniyanın məqsədlərinin həyata keçirilməsinə 
şərait yaradılması üçün faydalı ola biləcək rentabelli təşəbbüslərdən tutmuş hərtərəfli 
siyasətlərə qədər tədbirlər və strategiyalar təklif olunur. Təklif olunan tədbirlərdən biri ondan 
ibarətdir ki, yerli və regional hakimiyyət orqanları uşaqların müdafiəsi üzrə çoxsahəli 
mərkəzlər yaratmalıdırlar və artıq bir neçə şəhərdə bunun nümunələri mövcuddur.  
 
Konqressin hazırladığı bu alətlər toplusunda yerli və regional hakimiyyət orqanlarına, 
assosiasiyalara, QHT-lərə və digər maraqlı tərəflərə uşaqlara qarşı sui-istifadə hallarının 
qarşısını almağa və qurbanları müdafiə etməyə, hüquqpozanlara məsuliyyətə cəlb etməyə 
və bu proseslərdə uşaqların tam iştirakını təmin etməyə yönələn siyasətlər, strategiyalar və 
vasitələr təklif olunur. Bu alətlər toplusu mümkün alətlərin heç də hamısını əhatə etmir və 
sadəcə nümunə xarakteri daşıyır, elə bur nümunə ki, uşaqları seksual istismardan və nalayiq  
seksual hərəktələrdən qorumağa yardım edə bilən bəzi faydalı ideyaları özündə əks etdirir.  
 
Uşaqlar barəsində seksual zorakılığa qarşı mübarizə üçün görülə biləcək tədbirlər barədə 
daha ətraflı məlumat üçün alətlər toplusuna nəzər salın və məlumatları başqaları ilə sərbəst 
surətdə paylaşın!  
 
Mən sizi Konqressin sənədini – Şəhər və regionların uşaqlara qarşı seksual zorakılığa son 
qoyulması haqqında paktını İnternet vasitəsilə imzalamaqla uşaqlar barəsində seksual 
zorakılığa və nalayiq seksual hərəkətlərə qarşı mübarizə aparmaq öhdəliyini götürməyə 
dəvət edirəm: www.coe.int/congress-pact. 

 
Jean-Claude Frécon 

 


