
 

 

 
Predsednik 
 
 
Dobrodošli na strani s pripomočki Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope za 
ustavitev spolnega nasilja nad otroki. 
 
Podatki, ki so na voljo, kažejo, da je v Evropi približno eden od petih otrok žrtev določene 
oblike spolnega nasilja, ene od najhujših oblik nasilja nad otroki. 
 
Kampanja Sveta Evrope EDEN od PETIH se problematike loteva z ozaveščanjem in 
spodbujanjem politik in strategij, ki otrokom, njihovim družinam/skrbnikom, vladam in 
lokalnim ter regionalnim oblastem zagotavljajo znanje in sredstva za preprečevanje in 
zaščito otrok pred spolnim nasiljem in zlorabljanjem. Države članice Sveta Evrope, 
Parlamentarna skupščina ter Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope želijo z 
medsebojnim sodelovanjem zagotoviti spremembe zakonodaje in politike za zaščito otrok. 
 
Lokalne in regionalne oblasti so odgovorne za zagotavljanje in spodbujanje varnosti ter 
blaginje otrok in mladih, pri čemer sodelujejo s partnerji iz terciarnega sektorja, javnih 
organizacij in zasebnega sektorja. Izziv evropskih mest in pokrajin je povečati ozaveščenost 
o težavi, na ravni skupnosti razviti in sprejeti načrte ukrepanja ter strategije in vlagati v boljše 
storitve. 
 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope je ustanovil Zavezništvo mest in regij za 
ustavitev spolnega nasilja nad otroki, ki predlaga ukrepe in strategije, od preprostih 
stroškovno učinkovitih pobud do celostnih politik, s katerimi je mogoče podpreti cilje 
kampanje. Eden od predlaganih ukrepov je, da lokalne in regionalne oblasti ustanovijo 
večinstitucionalne centre za zaščito otrok, ki že obstajajo v več mestih. 
 
Kongres je te pripomočke, ki lokalnim in regionalnim oblastem, združenjem, nevladnim 
organizacijam in drugim zainteresiranim stranem nudijo predloge za oblikovanje politik, 
strategij in sredstev, pripravil z namenom preprečevanja zlorab, za zaščito žrtev, sodni 
pregon storilcev in popolno vključitev otrok v celoten postopek. Pripomočki niso obsežni, 
temveč so zgolj uvod, ki podaja nekaj uporabnih zamisli, ki bodo v pomoč pri varovanju otrok 
pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami. 
 
Preverite pripomočke za več informacij o ukrepih za boj proti spolnemu nasilju nad otroki, 
informacije pa lahko tudi delite z drugimi. 
 
Vabim vas, da se na spletu pridružite Zavezništvu mest in regij za ustavitev spolnega nasilja 
nad otroki in se zavežete boju proti spolnemu izkoriščanju in zlorabljanju otrok: 
www.coe.int/congress-oneinfive. 
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