
 
Ordföranden 
 
 
Välkommen till Kommunalkongressens kampanjpaket för att stoppa sexuellt våld mot barn. 
 
Tillgängliga siffror tyder på att omkring ett barn av fem i Europa är offer för någon typ av 
sexuellt våld, en av de värsta formerna av våld som ett barn kan utsättas för.  
 
Europarådets kampanj ONE in FIVE vill tackla detta problem genom att höja medvetenheten 
och propagera för policies och strategier som kan utrusta barn, deras 
familjer/vårdnadshavare, regeringarna och de lokala och regionala myndigheterna med 
kunskap och medel att förhindra och skydda barn från sexuellt våld och sexuella övergrepp. 
Europarådets medlemsstater, parlamentariska församling och kommunalkongress 
samarbetar alla för att uppnå att ändringar kommer till stånd i lagstiftningen och i policies för 
att skydda barn. 
 
De lokala och regionala myndigheterna har ansvar att skydda och främja säkerheten och 
välfärden för barn och ungdom, i samarbete med bl.a. ideella föreningar, offentliga organ 
och privata sektorn. Vad Europas städer och regioner kan göra är att höja medvetenheten 
om problemet, utveckla och sätta i verket samhällsbaserade handlingsplaner och strategier 
och investera i bättre tjänster. 
 
Kongressen har tagit fram en pakt för städer och regioner att stoppa sexuellt våld mot barn, 
med förslag till åtgärder och strategier, från enkla kostnadseffektiva initiativ till omfattande 
policies, som med fördel kan genomföras för att främja kampanjens mål. En av de 
föreslagna åtgärderna är att de lokala och regionala myndigheterna inrättar 
barnskyddscentra som involverar flera verksamheter. Det finns redan exempel på sådana i 
flera städer. 
 
Kongressen har tagit fram detta kampanjpaket med strategier och material som lokala och 
regionala myndigheter, sammanslutningar, NGO:s och andra intressenter kan använda sig 
av för att förebygga övergrepp, skydda offer, lagföra förövare och se till att barnen själva kan 
delta fullt ut i hela processen. Kampanjpaketet är inte avsett att innehålla allt som behövs, 
utan ska mera ses som en introduktion med värdefulla idéer för hur barn kan hållas säkra 
från sexuell exploatering och sexuella övergrepp. 
 
Ta en titt i paketet för att få några idéer till åtgärder som ni kan vidta för att bekämpa sexuellt 
våld mot barn, och visa gärna informationen för andra! 
 
Jag inbjuder er att sluta upp bakom kampen mot sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp mot barn genom att ansluta er online till kongressens pakt för städer och regioner 
att stoppa sexuellt våld mot barn på www.coe.int/congress-pact. 
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