
> Çocuflun tarafını 
tutun!
Olanlardan çocuk sorumlu

deflildir. Onu suçlamayın,

tam tersine baªına gelen 

cinsel sömürüyü size anlattıflı

için cesaretini övün. Açıkça

çocuktan yana tavır koyarak

ona ihtiyacı olan destefli ver-

in.

> Yardım isteyin!
Artık sadece çocuflun

deflil, sizin de yardıma ih-

tiyacınız var. Çocuflunuzun

cinsel sömürüye uflradıflını

öflrenmek, sizin için de

derinden sarsıcı ve acı verici

bir olaydır. Sorunu tek

baªınıza çözmeye çalıªmayın,

gerekli destefli alacaflınız bir

danıªma merkezine baªvu-

run.

Castagna, Beratungsstelle für
sexuell ausgebeutete Kinder
und weibliche Jugendliche,
Zürich
(Cinsel sömürüye uflramıª 
çocuklar ve genç kızlar için
danıªma merkezi, Zürih)

01 360 90 40 
mail@catstagna-zh.ch

Triangel, Beratungsstelle bei-
der Basel für gewaltbetroffe-
ne Kinder und Jugendliche
(ºiddet kurbanı çocuklar ve
genç erkekler için danıªma
merkezi, her iki Basel)

061 683 31 45 
info@triangel-basel.ch

Lantana, Fachstelle Opferhil-
fe bei sexueller Gewalt, Bern
(Cinsel ªiddet kurbanları için
uzmanlık merkezi, Bern)

031 313 14 00
beratung@lantana.ch

Opferberatungsstelle des
Kantons Luzern
(Mafldur danıªma merkezi,
Luzern)

041 227 40 60 
info@opferberatung-lu.ch

Anlauf- und Beratungsstelle
Kinderschutzzentrum, 
St. Gallen
(Ìlk yardım ve danıªma için
çocukları koruma merkezi, St
Gallen)

071 243 78 02
info@gd-ksz3.sg.ch

Centre de consultation pour
les victimes d'abus sexuels,
Genève
(Cinsel sömürü kurbanları
için danıªma merkezi, 
Cenevre) 

022 800 08 50
ctas@bluewin.ch

Centro Prisma,
Lugano-Massagno

091 967 18 61
prisma@centroprisma.ch

Elinizdeki broªür ªu kurum
tarafından verilmiªtir:

Elinizdeki broªür çeªitli diller-
de basılmıªtır ve Uzmanlık
Merkezi Limita'dan (Fachstel-
le Limita) sipariª edilebilir. 

Limita Zürich
Fachstelle zur Prävention 
sexueller Ausbeutung von
Mädchen und Jungen
(Genç kız ve erkeklerin cinsel
sömürülmesini önleme uz-
manlık merkezi)
Bertastrasse 35, 8003 Zürich

Fon: 044 450 85 20
Fax: 044 450 85 23

info@limita-zh.ch
www.limita-zh.ch
PC 80-30524-6
©Limita Zürich, Oktober 2006

Olan olmuªsa, ne yapmalı? Danıªma Merkezleri

Aªaflıda adreslerini bulacaflınız uzmanlaªmıª danıªma mer-

kezleri'nden (spezialisierte Beratungsstellen) ya da mafldura

yardım merkezleri'nden (Opferhilfestellen) birine baªvurun:

> Çocufla inanın!
Cinsel sömürüye uflramıª

çocuflun, baªına gelenleri 

anlatabilmesi için, büyük bir

cesarete ve sakinleªmeye 

ihtiyacı vardır. Çocuklar kural

olarak cinsel tacizi kafadan

uydurmazlar, söyledikleri

gerçektir.

> Sakin olun ve 
aflırbaªlı davranın!
Panik ve aªırı telaª, çocuflu

yeniden suskunlufla iter ya

da suçluyu tedbir almaya 

yöneltir. Bir uzmana danıªmak

için kendinize zaman ayırın,

böylece çocufla daha iyi

yardımcı olabilirsiniz. 
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Çocuklara Uygulanan
Cinsel ºiddet

türkçe/türkisch



zorlamaktan çocuk porno-

grafisine alet etmeye ya da

cinsel organlarını ellemekten

tecavüz etmeye kadar uzanır.

Ender olarak görülen olay,

hasta ruhlu yabancıların, ço-

cukları ªekerle kandırarak

cinsel ªiddet uygulamasıdır.

Buna karªılık cinsel sömürü

uygulayanların dörtte üçü,

çocuflun tanıdıflı kiªiler

arasından çıkar, bunlar yakın

toplumsal çevreden, dahası

kendi aile çevresinden kiªiler-

dir. Çocuklar ve gençler, ge-

rek spor antrenörleri, okul

görevlileri, din görevlileri ya

da komªular tarafından, ge-

rekse kendi aile bireyleri olan

baba, üvey baba, amca, dayı

ya da kardeªleri tarafından

cinsel olarak sömürülmek-

tedir.

Cinsel sömürü, bir yetiªkin

kiªinin çocuk üzerindeki yet-

kesini kötüye kullanması ve

çocuflun bilgisizliflinden,

güveninden ve

baflımlılıflından yararlana-

rak, kendi gereksinmelerini

tatmin yolunda onu kullan-

masıdır. Bu iliªkinin sonunda

çocuflun bedensel ve ruhsal

uyumu zedelenir, ki bu da

vahim sonuçlara yol açabilir.

4 Hayır demeye
hakkın var
Birisi sana istemediflin hal-

de dokunmak ya da

sarılmak isterse, hayır de-

yip kendini koruyabilirsin.

Gel, birlikte düªünelim,

hangi durumlarda hayır

demek doflru ve anlamlı

olur ve kendini en iyi nasıl

savunabilirsin.

5 Ìyi sırlar vardır,
kötü sırlar vardır
Bazı sırlar iyidir, insana

sevinç ve heyecan verir.

Kötü sırlar ise huzursuzluk

ve endiªe doflurur. Sana

böyle rahatsız edici duy-

gular veren kötü sırları,

kimseye söylememeye söz

vermiª olsan bile açıkla-

man gerekir. Seni huzur-

suz eden her ªeyi benimle

konuªabilirsin.

6 Yardım isteme 
hakkın var
Endiªe verici bir sır ya da

sorun yüzünden huzursuz-

Cinsel sömürü üstüne bilmeniz 
gereken ªeyler

Çocuklar fiziksel ve ruhsal

ªiddete karªı korunma

hakkına sahiptir, cinsel

sömürü de ªiddete girer. 

ºiddete karªı korunma hakkı

Birleªmiª Milletler Çocuk 

Hakları Sözleªmesi'nde yer

almaktadır ve dünyadaki

bütün çocuklar için geçerli-

dir. Yetiªkinlerin çocuklarla

cinsel iliªkiye girmesi Ìsviçre'-

de de yasalar tarafından ya-

saklanmıªtır. Bununla çocuk-

ların safllıklı cinsel geliªim

hakkı korunmuª olmaktadır.

Çoflu kiªi, cinsel ªiddetin

kendi yaªadıflı çevrede

görülemeyeceflini, sadece

baªka çevrelerde

gerçekleªebileceflini

düªünür. Oysa cinsel sömürü

bütün kültürlerde, dinlerde

ve toplumsal katmanlarda

rastlanan bir olgudur. Her

yaªtan çocuk, cinsel

sömürünün kurbanı olabil-

mektedir. Her dört-beª kız

çocuflundan biri ve her on-

on iki ofllan çocuflundan biri,

çocukluflunda cinsel tacize ya

da cinsel ªiddete uflramak-

tadır.

Çocuklara uygulanan cinsel

ªiddet çeªitli biçimlerde or-

taya çıkabilir, soyunmaya

1 Vücudun sana aittir
Sen önemlisin; sana kimin,

nerede, ne zaman ve nasıl

dokunacaflına ya da

sarılacaflına kendin karar

verirsin.

2 Duyguların önemli-
dir
Kendi duygularına güve-

nebilirsin. Kimi duygular

hoªtur, sana rahatlık ve

huzur verir. Garip ve hoª

olmayan duygular da

vardır, sana bir ªeylerin

yolunda gitmediflini

duyurur. Bizimle kendi

duyguların üstüne

konuªursan, bunlar sorun-

lu duygular bile olsa, sevi-

niriz.

3 Hoª olan ve hoª ol-
mayan dokunmalar
vardır
Bazı dokunmalar, hoªa gi-

den duygular verir ve seni

Uyarılar korkuya yol açar. Bilgilendirmek aydınlatır. Ìyi bilgi-

lenmiª ve kendine güvenen çocuklar, cinsel ªiddete karªı, bilgi-

lenmemiª ve kendine güveni olmayan çocuklara göre kendile-

rini daha iyi korurlar. Çocuklar ancak, haklarına saygı gösteri-

liyorsa ve kaygıları ciddiye alınıyorsa, cinsel ªiddete karªı etkili

biçimde korunabilirler.

Bu bafllamda kız ve ofllan çocuklarının, gerek ana

babalarından, gerekse kendilerinden sorumlu olan büyüklerin-

den aªaflıdaki ilkeleri duymaları ve öflrenmeleri gerekir:

san, lütfen bana ya da

güvendiflin baªka birine

durumunu anlat. Sana bi-

risi yardım edinceye kadar

anlatmayı sürdür. ºimdi

gel, birlikte düªünelim,

«konuªması zor konuları»

kimlerle konuªabilirsin.

7 Senin suçun yok
Cinsel ªiddete uflramıªsan,
bu senin suçun deflil. Ken-
dini korumaya çalıªmıªsan
ya da korkudan kendini
koruyamamıªsan bile, yine
suçlu deflilsin. Ne derlerse
desinler, sorumluluk dai-
ma sana cinsel ªiddet uy-
gulayan kiªidedir.

Yukarıdaki korunma ilkele-

rini kız ve ofllan çocuklarına

kavratırsanız ve bunları gün-

lük eflitiminizle bütünleªtire-

bilirseniz, çocuklarınızı cinsel

ªiddete karªı daha iyi koru-

muª olursunuz.

mutlu eder. Bazıları ise

duygularını karmakarıªık

eder, seni korkutur ve 

sana acı verir. Yetiªkin

kiªilerin, ellerini senin 

elbisenin altına sokmaya,

poponu, cinsel organını 

ya da göflüslerini elle-

meye hakkı yoktur. Bazı

yetiªkinler, senden kendi-

lerinin cinsel organını tut-

manı isterler. Hiç kimsenin

seni bu yolda ayartmaya

ya da seni bu iªe zorla-

maya hakkı yoktur, bu

kimse tanıdıflın ya da

sevdiflin birisi olsa bile.

Önlemek tedaviden daha iyidir!


