
StäDER oCh REgionER: 
eN Pakt För att stoPPa 

sexueLLt VåLd 
mot barN  

Det bedöms att ett barn av fem i europa är offer för 
någon form av sexuellt våld. Med tanke på problemets 

omfattning har europarådet lanserat kampanjen one in 
five för att höja medvetenheten hos alla – barn, föräldrar 

och personer som kommer i kontakt med barn – och 
arbetar för att europarådets konvention om skydd för 

barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp – 
Lanzarotekonventionen – genomförs i europarådets 47 

medlemsstater och även utanför tenna krets.

Som del av sitt bidrag till Europarådets kampanj onE 
in FiVE har kommunalkongressen utarbetat en pakt 

för städer och regioner för att stoppa sexuellt 
våld mot barn och uppmanar lokala och regionala 

myndigheter och förtroendevalda, liksom de nationella 
kommunförbunden och andra organisationer att 

enhälligt sluta upp bakom pakten.
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deLtagaNde 
i kaMpanjen  

one in five  

städer och regioner, lokala och 
regionala förtroendevalda men även 
kommunförbund och andra organisationer 
inbjuds att delta i kampanjen oNe in FIVe 
och visa upp de policies och initiativ som 
de har genomfört.

De lokala och regionala myndigheterna har, vid sidan av de nationella regeringarna, ett viktigt ansvar för att skydda 
och främja medborgarnas mänskliga rättigheter. hit hör att trygga och arbeta för säkerheten och välfärden för 
barn och ungdom som bor i deras områden. De tjänster som krävs för att hjälpa offer för sexuellt våld och sexuella 
övergrepp behöver normalt finnas på lokal nivå. Det är också på den nivån som förebyggande och medvetandehö-
jande åtgärder är som mest effektiva. De lokala och regionala myndigheterna befinner sig därför i främsta ledet i 
kampen för att stoppa sexuellt våld mot barn, och måste utveckla och genomföra handlingsplaner och strategier 
för att hantera och förebygga fall i framtiden.

Europarådets kommunalkongress har utarbetat denna pakt för städer och regioner för att stoppa sexuellt 
våld mot barn, som en vägledning för myndigheterna i kampen mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 
Där finns en checklista med praktiska initiativ och policies som kan genomföras på lokal och regional nivå för att 
utveckla barnvänliga tjänster, skydda barn och bidra till att förebygga sexuellt våld i samhället.

Förslagen är baserade pa att förebygga övergrepp, skydda offr, lagföra förövare och se till att barnen själva kan 
delta i hela processen.

Här följer några exempel på initiativ:

PROPAGERA
för kampanjen onE in FiVE på lokal och regional nivå

UNDERLÄTTA
tillgång till stödtjänster

SKAPA CENTRA 
som involverar flera verksamheter

HÖJA MEDVETENHETEN 
hos barn i skolor och andra inrättningar  

UTBILDA
personal som arbetar med barn

ORGANISERA
diskussioner och informationsträffar

SAMARBETA
med ngo:er, medierna och privata sektorn 

SPRIDA
informationsmaterial 



aNsLutNINg   
tiLL pakten  

över internet

en särskild online-plattform har 
tagits fram för att underlätta 
informationsutbyte och uppnå 
att de skilda lokala och regionala 
myndigheternas insatser för att stoppa 
sexuellt våld blir kända över hela europa.

Lokala och regionala myndigheter, förtroendevalda och sammanslutningar kan lägga ut innehåll online och visa 
upp sina initiativ. På så sätt har de en användarvänlig webbplats där de kan informera om sina aktiviteter för att 
få dem kända på europeisk nivå.

Välj en profil – Lokala/regionala myndigheter 
ELLER Sammanslutningar/organisationer 
– och fyll i anslutningsblanketten online. 
Då skapas automatiskt ett konto med en 
inloggning som består av e-postadressen och 
ett lösenord.

Över det kontot kan sedan läggas in 
information om initiativ och aktiviteter, som 
publiceras på en särskild webbsida.



ProPagera  
för Lanzarote-

konventionen

alla som deltar i kampanjen oNe in FIVe 
ombeds att propagera för europarådets 
konvention om skydd för barn mot sexuell 
exploatering och sexuella övergrepp – kallad 
Lanzarotekonventionen – inför de nationella 
myndigheterna för att uppnå att detta 
rättsinstrument undertecknas och ratificeras i 
så hög grad som möjligt.

Målet med Lanzarotekonventionen är att uppnå sammanhallning i Europa och ett lika starkt skydd för alla barn 
genom att ställa upp klara gemensamma standarder och definitioner som är tillämpliga i alla europeiska länder, i 
synnerhet genom att harmonisera strafflagar och vidta andra relevanta åtgärder.

Lanzarotekonventionen öppnades för undertecknande den 25 oktober 2007 på Lanzarote i Spanien, och trädde i 
kraft den 1 juli 2010. Konventionen syftar till att förhindra sexuell exploatering och sexuella övergrepp mot barn, 
skydda unga offer för sexuella förbrytelser och lagföra förövarna.

Konventionen lägger tonvikten på barnens bästa i första hand, och omfattar följande aspekter: 

• förebyggande åtgärder och skydd   
• bistånd till unga offer och deras familjer  
• åtgärder eller interventionsprogram för barnsexförövare  
• kriminalisering av sexuellt vild mot barn, däribland helt nya broher såsom gromning  
• barnanpassade förfaranden för utredning och lagföring  
• registrering och arkivering av uppgifter om fällda sexförövare  
• internationellt samarbete  
• övervakningsmekanismer

Mer information om Lanzarotekonventionen: www.coe.int/lanzarote 

Europarådet är en politisk organisation grundad 1949 som verkar för att främja demokrati och mänskliga rättigheter över hela 
världsdelen. Europarådet utarbetar även gemensam respons på sociala, kulturella och rättsliga utmaningar i de 47 medlemssta-
terna. Kommunalkongressen (CLRAE) representerar lokala och regionala myndigheter och verkar för gräsrotsdemokrati. Den består 
av två kammare, en för kommuner och en för regioner, och är sammansatt av 318 medlemmar och 318 suppleanter, som represente-
rar drygt 200 000 europeiska territoriella samhällen.

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
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