
 
Puheenjohtaja 
 
Tervetuloa käyttämään Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressin 
työkalupakkia, joka on koottu auttamaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan 
lopettamiseksi.  
 
Käytettävissä olevan tiedon mukaan noin yksi viidestä lapsesta Euroopassa kohtaa 
jonkinlaista seksuaalista väkivaltaa, joka yksi pahimmista lapsiin kohdistuvan väkivallan 
muodoista. 
 
Euroopan neuvoston ONE in FIVE -kampanja pyrkii puuttumaan tähän ongelmaan 
tietoisuutta lisäämällä ja politiikkaohjelmien ja strategioiden avulla, joilla lapsille, heidän 
perheilleen/hoitajilleen, julkiselle vallalle sekä paikallis- ja alueviranomaisille tarjotaan tietoa 
ja välineitä ilmiön ehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi seksuaaliselta väkivallalta ja 
hyväksikäytöltä..  
Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, parlamentaarinen yleiskokous ja paikallis- ja aluehallinnon 
kongressi tekevät yhteistyötä, jotta lainsäädäntöön ja politiikkaan tulisi muutoksia lasten 
suojelemiseksi. 
 
Paikallis- ja alueviranomaisilla on vastuu alueillaan asuvien lasten ja nuorten turvallisuuden 
ja hyvinvoinnin takaamisesta ja edistämisestä tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin, 
julkisten organisaatioiden ja yksityissektorin kanssa. Euroopan kaupunkien ja alueiden 
haaste lasten kohtaaman seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön vastaisessa työssä on 
tietoisuuden lisääminen asiasta. Niiden tulee myös kehittää ja toimeenpanna yhteisölähtöisiä 
toimintaohjelmia ja strategioita sekä investoida parempiin palveluihin.  
 
Kongressi on laatinut Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastaisen kaupunkien ja 
alueiden sopimuksen. Siinä esitetään strategioita ja toimenpiteitä yksinkertaisista 
kustannustehokkaista aloitteista kattaviin politiikkaohjelmiin, joita voidaan panna toimeen 
kampanjan päämäärien edistämiseksi. Yksi ehdotus on se, että paikallis- ja alueviranomaiset 
perustavat monialaisia lastensuojelukeskuksia, joista on jo olemassa esimerkkejä monissa 
kaupungeissa. 
 
Kongressi on koonnut tämän työkalupakin, joka tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille, 
yhdistyksille, kansalaisjärjestöille ja muille sidosryhmille ehdotuksia politiikkaohjelmista, 
strategioista ja välineistä hyväksikäytön ehkäisemiseksi, uhrien suojelemiseksi, tekoihin 
syyllistyneiden saattamiseksi edesvastuuseen ja lasten ottamiseksi mukaan koko prosessiin. 
Työkalupakki ei ole kattava vaan se on pikemminkin muutamia käyttökelpoisia ideoita 
tarjoava johdatus, joka auttaa lasten suojelemisessa seksuaaliselta riistolta ja 
hyväksikäytöltä. 
 
Työkalupakki on tutustumisen arvoinen: sieltä saa paljon lisätietoa toimenpiteistä, joihin voi 
ryhtyä lasten kohtaaman seksuaalisen väkivallan torjumiseksi. Tämä tietoa on vapaasti 
jaettavissa!  
 
Kannustan teitä sitoutumaan lasten seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön vastaiseen 
taisteluun allekirjoittamalla verkossa Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan vastaisen 
kaupunkien ja alueiden sopimuksen; osoite on www.coe.int/congress-pact. 
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