Byer og regioner:
en pakt for å stanse
seksuell vold
mot barn

Anslagsvis ett av fem barn i Europa er offer for en eller annen form for seksuell vold,
så som incest, pornografi, prostitusjon, menneskehandel, korrupsjon, barnelokking
via nettet, seksuell utnytting eller seksuelt misbruk. Det var problemets omfang som i
2010 fikk Europarådet til å lansere EN av FEM-kampanjen for å bevisstgjøre alle – barn,
foreldre og andre som er i kontakt med barn – og for å støtte opp om at Europarådets
konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk – Lanzarotekonvensjonen. Konvensjonen iverksettes i Europarådets 47 medlemsland og andre land.
Lokale og regionale myndigheter har sammen med nasjonale myndigheter hovedansvar
for å beskytte og fremme sine innbyggeres menneskerettigheter, herunder også sikre og
fremme barns og unges sikkerhet samt deres ve og vel i sine områder. Tjenestetilbudet
som er nødvendig for å hjelpe ofre for seksuell vold og misbruk, tilbys hovedsakelig
på lokalt plan. Dette er også det nivået hvor forebyggende og bevisstgjørende tiltak
kan ha størst effekt. Lokale og regionale myndigheter er derfor i frontlinjen
i kampen for å stanse seksuell vold mot barn og må derfor utarbeide og iverksette
handlingsplaner og strategier for å kunne håndtere og hindre slike saker i fremtiden.
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Europarådets kongress for okale og regionale myndigheter har utarbeidet denne pakten
mellom byer og regioner for å stanse seksuell vold mot barn, for å veilede myndighetene i
bekjempelsen av seksuell utnytting og misbruk. Pakten inneholder en liste med praktiske
tiltak og retningslinjer som kan iverksettes på lokalt og regionalt plan for å kunne utarbeide
barnevennlige tjenestetilbud, beskytte barn samt hindre seksuell vold i nærområdet.

NOR
Europarådet er en politisk organisasjon som ble etablert i 1949, og som arbeider for
demokrati og menneskerettigheter på hele kontinentet. Rådet utarbeider også felles
innsats rettet mot sosiale, kulturelle og juridiske utfordringer i sine 47 medlemsland.
Kongressen for lokale og regionale myndigheter i Europarådet representerer lokale
og regionale myndigheter og bidrar til demokrati på grasrotnivå. Den har to kamre;
kammeret for lokale myndigheter og kammeret for regioner, og samler 318 faste
og 318 varamedlemmer som representerer flere enn 200 000 europeiske
territorialfellesskap.

Kongressens bidrag
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Kampanjen EN av FEM
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