
 
Az Elnök 
 
 
Üdvözöljük a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának a gyermekek elleni szexuális 
erőszak megakadályozás érdekében összeállított eszköztáránál. 
 
A rendelkezésünkre álló adatok azt mutatják, hogy Európában nagyjából minden ötödik 
gyermek áldozatul esik a szexuális erőszak, a gyermekek elleni erőszak egyik legrosszabb 
válfaja, valamilyen formájának.   
 
Az Európa Tanács MINDEN ÖTÖDIK kampányának célja ennek a kérdéskörnek a 
megoldása tudatosítással és olyan szakpolitikák és stratégiák terjesztésével, melyek 
megadják a gyermekek, családjuk/gondviselőik, a kormányok és a helyi és regionális 
hatóságok számára azt a tudást és azokat az eszközöket, melyek segítségével megvédhetik 
a gyermekeket a szexuális erőszaktól és bántalmazástól.  Az Európa Tanács tagállamai, a 
Parlament Közgyűlését és a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa együttműködik 
olyan változások bevezetése érdekében, amelyek megerősítik a gyermekek védelmét a helyi 
jogszabályokban és szakpolitikákban. 
 
A helyi és regionális hatóságok felelősek azért, hogy óvják és előmozdítsák a gyerekek és 
fiatalok jólétét, ennek érdekében olyan partnerekkel működnek együtt, mint a harmadik 
szektor, társadalmi szervezetek és a magánszektor.  A kihívás Európa városai és régiói 
számára abban áll, hogy felhívják a figyelmet a problémára, közösségi alapú akcióterveket 
és stratégiákat dolgozzanak ki, és jobb minőségű szolgáltatásokba ruházzanak be. 
 
A Kongresszus kidolgozta a Városok és régiók egyezményét a gyermekek elleni szexuális 
erőszak megakadályozásáról, amely intézkedéseket és stratégiákat ajánl, az egyszerű, 
költséghatékony kezdeményezésektől egészen az átfogó politikákig, amelyek bevezetése 
elősegíti a kampány céljainak elérését.  Az egyik javasolt intézkedés szerint a helyi és 
regionális hatóságok hozzanak létre multidiszciplináris gyermekvédelmi központokat, 
amelyekre már több városban találni mintát. 
 
A Kongresszus kidolgozta ezt az eszköztárat, amely a helyi és regionális hatóságok, 
szövetségek, civil szervezetek és más érintettek számára javaslatokat, stratégiákat és 
eszközöket kínál a bántalmazások megakadályozása, az áldozatok védelme, a 
bűnelkövetők üldözése érdekében, biztosítva a gyermekek teljes körű részvételét az egész 
folyamatban.  Az eszköztár nem teljes körű, inkább bevezetésnek tekinthető, amely olyan 
hasznos elképzeléseket tartalmaz, melyek növelik a gyermekek biztonságát a szexuális 
kizsákmányolással és bántalmazással szemben. 
 
Nézzenek bele az eszköztárba, és tudjanak meg minél többet azokról az intézkedésekről, 
amelyeket segítik a gyermekek elleni szexuális erőszak elleni küzdelmet - és bátran ossza 
meg másokkal is ezeket az információkat! 
 
Arra buzdítjuk, hogy kötelezze el magát a küzdelemre a gyermekek elleni szexuális erőszak 
és bántalmazás ellen azzal, hogy aláíróként csatlakozik az interneten a Kongresszus 
Városok és régiók egyezményéhez a gyermekek elleni szexuális erőszak 
megakadályozásáról: www.coe.int/congress-oneinfive. 
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