
Városok és régiók: 
egyezmény a  

gyermekek elleni 
szexuális erőszak 

megállítására

A kongresszus álláspontja
az Európa Tanács számára: 

minDen ÖtÖDik kampány

toolkit

 

A becslések szerint Európában minden ötödik gyermek szexuális erőszak áldozatává válik 
valamilyen formában, mint például vérfertőzés, pornográfia, prostitúció, 
emberkereskedelem, korrupció, internetes ajánlattétel, szexuális kizsákmányolás vagy 
szexuális bántalmazás. Figyelembe véve a probléma nagyságát, 2010-ben az Európa 
Tanács elindította a MINDEN ÖTÖDIK kampányt azzal a céllal, hogy felhívja a - gyermekek, 
szülők és a gyermekekkel kapcsolatba kerülők figyelmét -, és előmozdítsa az Európa 
Tanács Lanzarote-i Egyezményének aláírását a gyermekek védelméről a szexuális 
kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen – az Európa Tanács 47 tagállama között 
és a tagállamok körén túl is.

A helyi és regionális hatóságok a kormányokkal együtt felelősek azért, hogy védjék és 
megismertessék emberi jogokat, amik magukban foglalják a területükön élő gyermekek 
és fiatalok biztonságának és jólétének a védelmét is. A szexuális erőszak és bántalmazás 
áldozatainak főként helyi szinten tudnak segítséget nyújtani. A bűnmegelőző és 
figyelemfelkeltő intézkedések is ezen a szinten lehetnek a leghatékonyabbak. A helyi és 
regionális hatóságok ezért a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak elleni harc 
frontvonalában vannak, akcióterveket és stratégiákat kell tehát kidolgozniuk a jövőbeni 
esetek kezelésére és megelőzésére.

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa azért dolgozta ki a Városok 
és régiók egyezményét a gyermekek elleni szexuális erőszak megállításáról, hogy 
útmutatást nyújtson a hatóságok számára a szexuális kizsákmányolás és bántalmazás 
elleni küzdelmükhöz. Az egyezmény felsorolja a helyi és regionális szinten végrehajtandó 
gyakorlati kezdeményezéseket és hatékony szabályozásokat, amelyek végrehajtásának 
célja a gyermekbarát szolgáltatások kifejlesztése, a gyermekek védelme és a közösségen 
belüli szexuális erőszak megelőzésének elősegítése.
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Az 1949-ben létrehozott Európa Tanács politikai szervezetként az egész 
kontinensre kiterjedően dolgozik a demokrácia és az emberi jogok ügyének 
előmozdítása érdekében. Emellett közös megoldásokat keres 47 tagállamának 
társadalmi, kulturális és jogi kihívásaira. Az Európa Tanács Helyi és Regionális 
Hatóságok Kongresszusa helyi és regionális hatóságokat képvisel és az alulról 
építkező demokráciát segíti elő. Két kamarája van, a Helyhatóságok Kamarája és a 
Régiók Kamarája, melyek 318 teljes jogú és 318 helyettes tagot tömörítenek, akik 
több mint 200 000 európai területi közösséget képviselnek.
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