
Çocuklarımıza, öğretebileceğimiz 5 Kural
yaşamlarını, geleceklerini kurtarır:

ÇOCUĞUN
OL!SESÇIKARAMADIĞI

EĞİTİM SEN
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

ÖĞRETMENLER;
Öğrencileri istismardan korumak için neler yapılabilir?

Bir çocuğun istismara uğradığını
düşünüyorsanız ya da şüpheleniyorsanız
aşağıda belirttiğimiz yerlerden birinden 
yardım alabilirsiniz.

Farklı biçimlerde istismarın (duygusal istismar, fiziksel istismar, ekonomik istismar, cinsel istismar)

kabul edilemez olduğu gösterilmeli,
Çocukları etkin dinlemeli,
Bilgilendirmeler yapılmalı, kaygılarına hızlı ve etkin cevap verilmeli,
Çocuklar için uygun destek sağlanmalı,
Çocuklara özgüven, güven ve saygılı ilişkiler kurma fırsatları sunulmalı,
Çocukların korunmasına yönelik çalışma yapan ilgili kuruluşlardan 
destek alınmalı,
Çocukların her koşulda korunması sağlanmalı,
Eğitimciler tarafından çocuk hakları öğretilmelidir.

Okulun Rehberlik Servisi,
Sınıf Rehber Öğretmeni,
Okul İdaresi,
Rehberlik Araştırma Merkezi,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Baroların Çocuk Hakları Merkezi,
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Birimi,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-ALO 183 çağrı Merkezi,
Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM)
Eğitim Sen Genel Merkezi ve Şubeleri,
Cinsel İstismarla Mücadele Derneği
İnsan Hakları Derneği (İHD)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Başvurulacak Yerler:

ÇOCUĞUN
OL!SESÇIKARAMADIĞI

Hayır hayır demektir.

Anlat ve paylaş sırlarını güvendiğin büyüklerinle.

Yüksek sesle konuş birileri sana yardım edebilir.

Israrcı tutum ve davranışlara hayır de,
bedenin sana aittir ve sana özeldir.

Rahatsız olduğun,
seni rahatsız eden davranışlar hakkında konuş.
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EBEVEYNLER;

Çocukla Nasıl İletişim Kurulmalı?

Çocuğun istismara uğradığını nasıl anlarız?
Her çocuk farklıdır ve belirtiler farklı yollarla ortaya çıkabilir. Bu farklılıklar;

Çocuğun davranışlarında değişiklik,
Başarısında ve gelişiminde değişiklik,
Cinsel eylemler hakkında konuşmak ve cinsel içerikli dil kullanmak,
Yetişkinlere benzer cinsel davranış veya bilgi göstermek,
Çekingen ya da çok fazla ilgili olmak,
Kişiliğinde değişiklikler,
Güvensiz olmak,
Oyuncak ya da nesneleri cinsel yolla kullanmak,
Yeme alışkanlığında değişiklik,
Yer ve insanlara ilişkin açıklanamayan korku,
Gündelik faaliyetlerde isteksiz olmak

Bu sizin bedeniniz,

Bedeninizle ne yapacağınıza yalnız siz karar verirsiniz!

Hiç kimsenin bedeniniz üzerinde söz söylemeye hakkı yoktur
(arkadaşların, tanımadığın insanlar ve tanıdığın yetişkinler dâhil)

Sizin dışınızda hiç kimsenin bedeninizle ilgili karar verme hakkı olamaz, 
buna da ‘‛BEDENSEL SÖZ HAKKI‛‛ denir.

Herkes birbirinden farklıdır.

Hangi davranıştan hoşlandığına her insan kendi karar verir.

Çocuklar yasal bir sözleşme imzalayamaz, oy kullanamaz, cinsel davranış-
lara onay veremez.

Çünkü onlar sadece çocuktur. Bu nedenle bir yetişkin çocukların onay
vermeyeceği birşey yaparsa, bu yetişkinin suçudur!
Asla çocuğun hatası değildir.

Eğer böyle birşey olursa bunu güvenilir bir yetişkine anlatman önemlidir!
Neden mi? Çünkü, bu sizin bedeniniz.

Çocuklara her zaman konuşabilecekleri veya ihtiyaç
duyduklarında yardım alabileceklerini hatırlatmak önemlidir.
Evde, okulda kiminle konuşabileceklerini öğretin.

ÇOCUKLAR;

Etkin bir şekilde dinleyin, kesinlikle kuşkucu görünmeyin,
Sakin olun,
Çocuğun söylediklerini ciddiye alın,
Ayrıntı istemeyin,
Çocuğunuzun doğru davranışı gerçekleştiriyor olduğundan emin olun,
Çocuğa, sırların paylaşılması gerektiğini söyleyin,
Bundan sonra ne olacağını açıklayın,
Bilgileri mümkün olduğunca kaydedin, imzalayın ve tarihleyin.


