The President

Tere tulemast Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi tööriistakasti juurde, et
peatada lastevastane seksuaalne vägivald.
Olemasolevate andmete kohaselt on umbes üks laps viiest Euroopas ühe- või teistsuguse
seksuaalse vägivalla ohver, mis on üks raskemaid lastevastase vägivalla vorme.
Euroopa Nõukogu ÜKS laps VIIEST kampaania eesmärgiks on seda teemat käsitleda, tõsta
teadlikkust ja edendada poliitikaid ning strateegiaid, et lapsed, nende pered/hooldajad,
valitsused ja kohalikud ning piirkondlikud omavalitsused omaksid teadmisi ja töövahendeid
ennetamaks ja kaitsmaks lapsi seksuaalse vägivalla ning kuritarvitamise vastu. Euroopa
Nõukogu osalisriigid, Parlamentaarne Assamblee ja Kohalike ning Piirkondlike
Omavalitsuste Kongress teevad kõik koostööd, et tagada laste kaitseks vajalike muudatuste
tegemine seadustesse ja poliitikatesse.
Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vastutus laste ja noorte kaitsel ning nende
ohutuse ja heaolu edendamisel. Koostööd tehakse kolmanda sektoriga, avalike
organisatsioonidega ja erasektoriga. Euroopa linnade ja piirkondade väljakutseks on
selleteemalist teadlikkust tõsta, edasi arendada ja teostada kogukonnapõhiseid tegevuskavu
ning strateegiaid ja investeerida parematesse teenustesse.
Kongress on koostanud Linnade ja Piirkondade Lepingu Lastevastase Seksuaalse Vägivalla
Peatamiseks, kus pakutakse meetmeid ja strateegiaid, alates lihtsatest ja vähekulukatest
algatustest kuni kõikehõlmavate poliitikateni, mida võib kasulikult rakendada, et kampaania
eesmärke edasi arendada. Pakutud meetmete seas on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
poolt mitmeid valdkondi ühendavate lastekaitse keskuste loomine, mille näiteid leiab juba
mitmetest linnadest.
Kongress on loonud käesoleva tööriistakasti, mis pakub piirkondlikele omavalitsustele,
ühendustele, vabaühendustele ja muudele osapooltele poliitikate, strateegiate ja
töövahendite ettepanekuid, et ennetada kuritarvitamist, kaitsta ohvreid, võtta kohtulikule
vastutusele kuritarvitamise kordasaatjaid ja tagada laste täielik osalemine kogu protsessis.
Tööriistakast ei ole ammendav, pigem sissejuhatav, andes mõningaid kasulikke ideid, mille
kaudu saab lapsi hoida turvaliselt eemal seksuaalsest väärkohtlemisest ja kuritarvitamisest.
Heitke pilk tööriistakasti, siis saate rohkem teada meetmetest, mida saab rakendada, et
võidelda lastevastase seksuaalse vägivalla vastu – ja alati jagage seda teavet ka teistega!
Ma kutsun teid üles võtma oma kohuseks võidelda lastevastase seksuaalse väärkohtlemise
ja kuritarvitamise vastu ja liituma võrgusisese Linnade ja Piirkondade Kongressi Lepinguga
Lastevastase Seksuaalse Vägivalla Peatamiseks:
www.coe.int/congress-oneinfive.
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