
 
 

Il- President 

 

Merħba għat-toolkit tal-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali biex tieqaf il-vjolenza sesswali 

kontra t-tfal. 

 

Id-dejta disponibbli tissuġġerixxi li madwar tifel (jew tifla) wieħed minn kull ħamsa fl-Ewropa huwa 

vittma ta' xi forma ta' vjolenza sesswali, wieħed mill-agħar forom ta' vjolenza kontra t-tfal. 

 

Il-kampanja WIEĦED MINN KULL ĦAMSA tal-Kunsill tal-Ewropa timmira li tindirizza din il-

kwistjoni billi titqajjem kuxjenza u tippromwovi politika u strateġiji biex jippreparaw lit-tfal, il-familji 

jew il-carers tagħhom, il-gvernijiet u l-awtoritajiet lokali u reġjonali bl-għarfien u l-għodod għall-

prevenzjoni u jipproteġu lit-tfal mill-vjolenza sesswali u l-abbuż. L-istati membri tal-Kunsill tal-

Ewropa, l-Assemblea Parlamentari u l-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali kollha qed 

jikkooperaw biex jiżguraw li jsiru bidliet fil-leġiżlazzjoni u fil-politika biex jipproteġu lit-tfal. 

 

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom responsabbiltà biex jissalvagwardjaw u jippromwovu s-

sigurtà u l-benesseri tat-tfal u ż-żgħażagħ, li jaħdmu flimkien mal-imsieħba bħat-tielet settur, 

organizzazzjonijiet pubbliċi u s-settur privat. L-isfida għall-bliet u r-reġjuni Ewropej hija li joħolqu 

sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni, li jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet ta' azzjoni u strateġiji 

bbażati fil-komunità u li jinvestu f’servizzi aħjar. 

 

Il-Kungress fassal Patt tal-Bliet u r-Reġjuni biex Tieqaf il-Vjolenza Sesswali kontra t-Tfal, li 

jipproponi miżuri u strateġiji, minn inizjattivi sempliċi u kost-effettivi għal politika komprensiva, li 

jistgħu jiġu implimentati b‘mod siewi sabiex jiffavorixxu l-għanijiet tal-kampanja. Waħda mill-miżuri 

proposti hija li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistabbilixxu ċentri multi-dixxiplinarji għall-protezzjoni 

tat-tfal, li eżempji tagħhom jeżistu diġà f'diversi bliet. 

 

Il-Kungress ħejja dan it-toolkit li joffri lill-awtoritajiet lokali u reġjonali, assoċjazzjonijiet, NGOs u 

partijiet interessati oħrajn, proposti għal linji politiċi, strateġiji u għodod biex jipprevjenu l-abbuż, 

jipproteġu l-vittmi, jieħdu azzjoni legali kontra l-awturi, u jiżguraw il-parteċipazzjoni sħiħa tat-tfal fil-

proċess kollu. It-toolkit mhux komprensiv, huwa pjuttost introduzzjoni li jipprovdi xi ideat siewja li se 

jgħinu biex iħarsu lit-tfal mill-isfruttament sesswali u l-abbuż. 

 

Agħtu titwila ġewwa t-toolkit biex titgħallmu aktar dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu biex tiġi 

miġġielda l-vjolenza sesswali kontra t-tfal - u ħossukom liberi li taqsmu l-informazzjoni ma' oħrajn! 

 

Jiena nistedinkom li timpenjaw ruħkom fil-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali u l-abbuż tat-tfal billi 

tirreġistraw għall-Patt tal-Kungress tal-Bliet u r-Reġjuni biex Tieqaf il-Vjolenza Sesswali kontra t-

Tfal. online: www.coe.int/congress-oneinfive. 

 
Jean-Claude Frécon 

 

 

 


