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Naar schatting een op de vijf kinderen in Europa is slachtoffer van enige vorm van seksueel 
geweld, zoals incest, pornografie, prostitutie, mensenhandel, corruptie,  benadering voor 
seksuele doeleinden op internet, seksuele uitbuiting of seksueel misbruik. Vanwege de 
omvang van het probleem is de Raad van Europa in 2010 gestart met de campagne ONE 
in FIVE met als doel het onderwerp bij iedereen - kinderen, ouders en professionals die 
met kinderen omgaan - onder de aandacht te brengen en de 47 lidstaten van de Raad 
van Europa en overige landen ertoe te bewegen het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik 
(ook wel het Verdrag van Lanzarote genoemd) te ratificeren en te implementeren.

Behalve nationale overheden spelen lokale en regionale autoriteiten een cruciale rol 
bij de bescherming en bevordering van de mensenrechten van hun burgers en dus 
ook bij de veiligheid en het welzijn van kinderen en jonge mensen in hun stad of regio. 
Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en misbruik wordt meestal op lokaal niveau 
verleend. Dat is ook het niveau waarop preventieve maatregelen en maatregelen ter 
vergroting van de bewustwording het meest effectief kunnen zijn. Lokale en regionale 
autoriteiten vormen in die zin de frontlinie in de bestrijding van seksueel geweld tegen 
kinderen en dienen actieplannen en strategieën te ontwikkelen en te implementeren 
om het probleem aan te pakken en toekomstige gevallen te voorkomen.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa heeft dit Pact 
van steden en regio’s ter bestrijding van seksueel geweld tegen kinderen opgesteld 
om autoriteiten te ondersteunen in hun strijd tegen seksuele uitbuiting en seksueel 
misbruik. Het pact bestaat uit een reeks praktische initiatieven en beleidsvoorstellen 
die op lokaal en regionaal niveau zouden kunnen worden geïmplementeerd ten 
behoeve van de ontwikkeling van kindvriendelijke diensten, de bescherming van 
kinderen en de bestrijding van seksueel geweld binnen de gemeenschap.
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De Raad van Europa is een in 1949 opgerichte politieke organisatie die tot doel heeft 
de democratie en de mensenrechten in Europa te bevorderen. De Raad ontwikkelt 
ook gezamenlijke standpunten inzake maatschappelijke, culturele en juridische 
uitdagingen in de 47 lidstaten. Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van 
de Raad van Europa vertegenwoordigt lokale en regionale autoriteiten en bevordert 
de beginselen van de democratie. Het Congres bestaat uit twee kamers – de Lokale 
Kamer en de Regionale Kamer – en telt 318 volwaardige en 318 plaatsvervangende 
leden die samen ruim 200.000 Europese gemeenschappen vertegenwoordigen.
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