Presidenten
Velkommen til kongressen for lokale og regionale myndigheters verktøykasse for å stanse
seksuell vold mot barn.
Tilgjengelige tall viser at rundt ett av fem barn i Europa er offer for en eller annen form for
seksuell vold, en av de verste formene for vold et barn kan utsettes for.
Formålet med Europarådets EN av FEM-kampanje er å ta grep gjennom bevisstgjøring og
jobbe for politiske løsninger og strategier som gir barn, familier / omsorgspersoner,
myndigheter og lokale og regionale myndigheter kunnskap og verktøy til å kunne forebygge
og beskytte barn mot seksuell vold og misbruk. Europarådets medlemsland, den
parlamentariske forsamling og kongressen for lokale og regionale myndigheter forsøker
sammen å endre lovgivning og politikk for å beskytte barn.
Lokale og regionale myndigheter har ansvar for å sikre og fremme sikkerhet og velferd blant
barn og unge, i samarbeid med partnere som tredje sektor, offentlige organisasjoner og
privat sektor. Utfordringen for Europas byer og regioner er å skape oppmerksomhet om
temaet og utvikle og iverksette lokalt rettede handlingsplaner og strategier, og å investere i
bedre tjenestetilbud.
Kongressen har opprettet en pakt mellom byer og regioner for å stanse seksuell vold mot
barn. I pakten foreslås en del tiltak og strategier, alt fra enkle, kostnadseffektive initiativer til
mer omfattende politiske grep, som kan bidra til å oppnå målet for kampanjen. Et av de
foreslåtte tiltakene er at lokale og regionale myndigheter kan etablere tverrfaglige barnehus,
noe som allerede er gjort i flere byer.
Kongressen har laget denne verktøykassen for lokale og regionale myndigheter,
sammenslutninger, ikke-statlige organisasjoner og andre aktører. Den inneholder forslag til
politiske grep, strategier og verktøy for å forebygge misbruk, beskytte ofre, rettsforfølge
gjerningspersoner og sikre barns aktive deltakelse i hele prosessen. Verktøykassen er ikke
utfyllende, men gir en introduksjon med noen nyttige ideer som kan bidra til å trygge barn
mot seksuell utnytting og misbruk.
Ta en titt på innholdet i verktøykassen for å lære mer om tiltakene som kan iverksettes for å
bekjempe vold mot barn – og del gjerne informasjonen med andre!
Jeg oppfordrer alle til å delta i kampen mot seksuell utnytting og misbruk av barn ved å
undertegne kongressens pakt mellom byer og regioner for å stanse seksuell vold mot barn
på nettet: www.coe.int/congress-pact.
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