SOS ÇOCUK KÖYLERİ KURUMUNUN POZİSYONU

Koruyucu ve
kollayıcı bir
ortam yaratıp
muhafaza
etmek

İLKELERİMİZ
SOS Çocuk Köyleri Kurumu temel değerlerini ön plana çıkartan ; ve çocuk
istismarıyla çocuk sömürüsünü engellemeye, bu sorunlara çare üretmeye
elverişli koruyucu ve kollayıcı bir ortam yaratıp muhafaza etmeyi kendine
amaç edinmiştir. Kurumumuz dahilinde veya haricinde cereyan eden her
türlü çocuk istismarı ve sömürüsünü şiddetle lanetleriz ve etki alanımız
dahilindeki kanıtlanmış, iddia edilen veya teşebbüs edilen her türlü
istismara karşı gerekli tepkiyi her zaman ortaya koyarız. Bu meseleyle ilgili
farkındalığı arttırmak, önlem almaya yardımcı olmak, rapor yazılmasını
teşvik etmek ve tepkiyi kolaylaştırmak üzere çaba sarf etmekteyiz. Bu
çabalarımız eğitim ve danışmanlık gibi gerekli insan kaynaklarını
yaratmaya yönelik girişimleri; ve işten men, görevden uzaklaştırma ve
hukuk yoluna başvurma gibi tedbirleri de içermektedir.
POLİTİKAMIZ ŞU ESASLARA DAYANDIRILMAKTADIR
a. SOS Çocuk Köyleri kurumunun vizyonu, misyonu, değerleri
ve kökeni.
b. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu (UNCRC)
c. Çeşitli Çocuk Köyleri kuruluşları bünyesindeki pay
sahiplerinin, ki bunlara önemli pay sahibi çocuklar da
dahildir, tecrübeleri ve katkıları (ana pay sahiplerini ve
bunların ana mesajlarını içeren bir listeyi aşağıda
görebilirsiniz).
d. Çocukları Emniyette Tutma Koalisyonu tarafından tarifi
yapılan çocuk koruma standartları.
KONUNUN KAPSAMI

Çocuk
güvenliği
herkesin işidir

SOS Çocuk Köyleri UNCRC uyarınca faaliyet göstermektedir: Çocuk
çıkarlarının en iyi biçimde gözetilmesi bizim temel rehberimizdir. Her
çocuk potansiyelinin sonuna kadar gelişme hakkına, kaliteli eğitim hakkına
ve ayırıma tabi tutulmaksızın toplumsal yaşama katılma hakkına sahiptir.
Herkes çocukları her türlü istismara, ilgisizliğe, sömürüye şiddete ve
ayırımcılığa karşı korumakla yükümlüdür. Bu politikada, SOS Çocuk
Köyleri dahilinde çocuk istismarını önlemeye ve buna cevap vermeye
yönelik iç mekanizmalara özel önem atfedilmektedir.
SUNUM
Bu politika dokümanı tüm “SOS-Kinderdorf International” üyesi kuruluşlar
için bağlayıcıdır. Her üye kuruluş bu politika kağıdına dayanarak kendi
ülkesinde çocuk koruma işlevini hayata geçirmek üzere kendi yaklaşımını
belirlerken bu amaca yönelik rapor verme ve karşılık verme yapılarının net
tarifini yapar.
Her çocuk potansiyel olarak istismar ve sömürü riski altındadır. Kendi
yaşam koşulları, mensubu bulunduğu dini etnik ve diğer guruplar, cinsiyeti,
engellilik durumu ve sosyoekonomik statüsüyle ilgili ayrımcılık ve
marjinalleştirme neticesinde bazı kız veya erkek çocukları istismar ve
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sömürüye daha açık olabilmektedir. Dolayısıyla SOS Çocuk Köylerinin
çalışmalarıyla bağlantısı bulunan herkesin çocuk istismarını ve bunu
önlemek üzere kendine düşen rol ve sorumlulukları iyi anlaması büyük
önem arz etmektedir.
Çocuk istismarının bir tarifini yapabilmek için öncelikle çocuğu tarif etmek
gerekir. UNCRC’ ye göre “ilgili ülke hukuku reşit olma yaşını başka türlü
tarif etmediği sürece 18 yaşın altındaki her birey bir çocuktur”.
Çocuk istismarının ve çocuk sömürüsünün dünyanın tüm toplumlarında ve
ülkelerinde yaşanmakta olduğunu biliyoruz, ancak dünyanın çeşitli
toplumlarındaki çocukların karşılaştıkları geniş kültürel, dini, sosyal, siyasi,
hukuki ve ekonomik farklılıklar nedeniyle bunu bir dünya olgusu olarak
tarif etmek zordur. SOS Çocuk Köyleri kurumu tüm kültürlere ve dinlere
saygılıdır ve geniş bir kültürler ve disiplinler arası yaklaşım içerisinde
birleştirici bir çerçeve oluşturmuştur. Bir kurum olarak bizim, çocuk
istismarını etkin biçimde önlemek ve buna cevap verebilmek için, çocuk
istismarının ortak bir tanımını yapmamız ve hangi hal ve koşullarda
politikalarımızla tedbirlerimizin uygulanacağını belirlememiz büyük önem
arz etmektedir. Ayrıca, SOS Çocuk Köyleri kurumu, çocuk haklarının
korunmasını teşvik etmek amacıyla aileler, toplumlar ve milli otoriteler
nezdinde farkındalık yaratmak, önlemler alınmasını, savunma yapılmasını
sağlamak üzere kendini angaje etmiş bulunmaktadır.
UNCRC çocukların istismar ve ihmale karşı (madde 19), ayrımcılığa karşı
(madde 2) ve sömürünün diğer türlerine karşı (madde 32-36) korunmalarını
sağlamak üzere uluslararası bir çerçeve oluşturmuştur. Bu çerçevede
ebeveyn şefkatinden yoksun kalmış çocuklara (madde 20), göçmen
çocuklarına (madde 22), uyuşturucu madde kullanma riski altındaki
çocuklara (madde 33), özgürlükten yoksun bırakılmış çocuklara (madde
37,40) ve silahlı çatışma ortamına maruz kalmış çocuklara (madde 38, 40)
özel önem atfedilmektedir.
Çocukların
istismara karşı
seslerini
yükseltmek
üzere
güçlendirilmesi

Genellikle çocuk kendine yakın olan ve onun güvendiği birisi tarafından
istismar edilmektedir. Bu politikamızla biz SOS programları dahilindeki
ailelerin ve toplumun icraatlarını olumlu yönde etkilemek arzusundayız.
SOS Çocuk Köyleri kurumu ayrıca çocukların katılımcı olmalarının, kız ve
erkek çocukların her türlü istismara karşı seslerini yükseltmek üzere
güçlendirilmelerinin ve kendi kendileriyle yakın çevrelerinin korunmasını
sağlayan birer ajan gibi hareket etmelerinin önemini de bilmektedir.
ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ HEDEFLERİ
Politika şunları amaçlamaktadır:





Her üye kuruluşta ve bunların uyguladıkları programlar
çerçevesinde olay sayısını (çocuktan çocuğa veya yetişkinden
çocuğa yönelik istismar olayları) azaltmak ve çocuk istismarı
olaylarını azaltmak.
Haklarını bilmek ve çocukların koruması konusundaki aktif
rollerinin bilincine varmak üzere çocuklarda farkındalık yaratmak.
Çocukları, onların iş arkadaşlarını, yönetim kurulu üyelerini, aile ve
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toplum bireylerini, gönüllüleri ve ortakları (sponsorlar, bağışçılar,
gazeteciler, devlet otoriteleri vs.) çocuk koruma politikası ve diğer
prosedürler (farkındalık yaratma, önlem alma, rapor sunma, tepki
koyma) hakkında bilgilendirme.
Çocuklarla direkt ilişkisi bulunan iş ortaklarının her çocuğun
kendine özgü gelişme ve korunma ihtiyaçlarına katkıda bulunmak
üzere gerekli becerileri uygulamaları için teşvik edilmeleri.
Tüm iş ortaklarının her çocuğun gelişme ve korunma ihtiyaçlarına
katkıda bulunabilmeleri için gerekli olan iş koşullarına sahip
olmalarını teminat altına almak.
İlgili tüm tarafların ( çocuklar, genç yetişkinler ve onların aileleri,
çocukların ve gençliğin koruması konusundaki iş ortakları, yönetici
kadro, Yönetim Kurulu, Halkla İlişkiler ve fon akışını sağlayan
personel, öğretmenler, bakım onarım ve güvenlik personeli vs. )
tesislerinde ve programlarında çocuk istismarı hususunda açık ve
samimi tartışmaların yapılmasını teşvik etmek.
İlgili tarafların (çocuklar, ebeveynler, personel) haklarını garanti
altına alacak tüm program çeşitleri için adil, güvenli ve şeffaf rapor
sunma kanalları oluşturmak.
Kurumumuz bünyesindeki tüm çocuk ve yetişkinlerin emniyette ve
koruma altında olmalarını sağlayacak aktif bir koruma ağı
oluşturmak. Tüm üye kuruluşlar bünyesindeki iş ortakları hem kendi
bünyelerinde hem de kendi aralarında birlikte hareket ederek
çocukların korunması için mücadele ederler.

ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR? – TANIMLAR VE TERMİNOLOJİ
Dört ana istismar kategorisinin tanımları:(2)
FİZİKİ İSTİSMAR: Yetki ve sorumluluk üstlenen ve kendisine itimat
edilen bir mevkide bulunan birisinin açık kontrolü altındaki bir hareket veya
ihmal neticesinde meydana gelen gerçek veya potansiyel fiziki zarar. Fiziki
istismar; vurma, kıçına şaplak atma, sarsma, savurma, zehirleme, yakma
veya haşlama, suda boğma veya boğazını sıkma gibi hareketleri içerebilir.
Bu aynı zamanda çocuğun suni hastalık semptomları göstermesine veya
bilinçli olarak hasta olmasına neden olunması anlamına da gelebilir. Bu tür
olaylar münferit olabileceği gibi yaygın ve tekerrür eder mahiyette de
olabilir.
CİNSEL İSTİSMAR: Bir çocuk ile bu çocuğun sorumlusu/üstü
durumundaki bir yetişkin veya başka bir çocuk arasında cereyan eden ve
sorumlu/üst durumundaki şahsın zevk ve ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlayan aktiviteler anlamındadır. Çocuk cinsel istismarı, çocuk bunun
farkında olsa da olmasa da, bir çocuğu kandırarak veya zora başvurarak
cinsel bir aktivitelere yönlendirmeyi içerir. Bu aktiviteler fiziki teması veya
cinsi münasebet içeren veya içermeyen hareketleri kapsar. Bu, aynı
zamanda çocukları pornografik materyale bakmaya veya bu materyalin
üretimine katılmaya sevk etmeyi içerebileceği gibi çocukları cinsel olarak
münasip olmayan biçimde davranmaya sevk etmeyi de içerebilir.
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İHMAL VE İHMALKAR MUAMELE: Ailenin veya bakıcının makul
biçimde sahip olduğu imkanlar kapsamında çocuğun sağlığına, eğitimine,
duygusal gelişimine, beslenmesine, barınmasına ve emniyetli yaşam
koşullarına katkıda bulunmak hususundaki ihmalini veya dikkatsizliğini
içerir, ki söz konusu ihmal veya dikkatsizlik de çocuğun sağlığına veya
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimine zarar vermeyi veya
zarar verme ihtimalini içerir. Bu aynı zamanda çocuğu makul biçimde ve
mümkün olduğu ölçüde zarardan korumak üzere uyarmamayı veya
koruyamamayı da içermektedir.
DUYGUSAL İSTİSMAR: Çocuğu, kendi gözünde küçük düşürecek ve
onun gelişimini olumsuz yönde etkileyecek biçimde sürekli olarak duygusal
istismara tabi tutmak. Bu, çocuğa önemsiz olduğunu, sevilmediğini, ve
yetersiz olduğunu, veya sadece başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için
varolduğunu telkin etmek; veya ona uygun olmayan beklentiler yüklemek
gibi davranışları da içerebilir. Bu tür davranışlar aynı zamanda, hareket
kısıtlamayı, tehdidi, korkutmayı, ayrımcılığı, günah keçisi durumuna
sokmayı, kirli işlere bulaştırmayı, alay etmeyi, küçük düşürmeyi, zorbalık
etmeyi, gururunu kırmayı (örneğin ona sıkıtı verici sorular sormak veya
ondan bu tur hareketler beklemek) veya diğer, fiziki temas içermeyen
düşmanca veya dışlayıcı muameleleri de içermektedir.
Spesifik Düşünceler:
ÇOCUKTAN – ÇOCUĞA İSTİSMAR
Yanlış
davranışların
üzerine gidip
onları
değiştirmek

Çocuğun başka bir çocuk tarafından istismar edilmesini içeren meseleler
veya suçlamalar özel ihtimamla yanıtlanmayı gerektirir; ancak bu, çocuk
koruma prosedürleri aracılığıyla yapılmalıdır. İstismara teşebbüs etmiş her
genç insan hususunda yapılacak tüm işlemler, bir yandan etkilenen insanları
korurken, diğer yandan da söz konusu genç insanın davranışlarını
değiştirmeye yönelik girişimlerin onu koruyarak yapılmasını teminat altına
alacak etkili bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu tür bir yaklaşım şunları
gerektirmektedir:




İstismar eylemini gerçekleştiren bir çocuğun, bunu neden yaptığını
ve neticelerinin neler olabileceğini tam anlamıyla kavrayamadığı
için, aynı eylemi gerçekleştiren bir yetişkinden çok farklı bir
durumda olduğunun bilincinde olunmalıdır.
Hem mağdur hem de istismarcı konusunda alınacak tüm kararlarda
en temel unsurun çocuğun en iyi çıkarlarının gözetilmesi olduğu
akıldan uzak tutulmamalıdır.

GEÇMİŞE DÖNÜK İSTİSMAR SUÇLAMALARI
Geçmişe dönük
suçlamaların
sorumlulukla
ele alınması

Bu politikamızda ‘geçmişe dönük istismar’ bir yetişkinin çocukken veya
gençken irtibatı olan SOS Çocuk Yuvalarından birinde uğradığını söyleyip
rapor ettiği istismarı anlatmaktadır. Genellikle istismara uğrayan kişiler
bunu olaydan sonra uzun süre açığa vurmazlar.
Bu tür suçlamalar bir çocuk koruma meselesi olarak ve çocuk koruma
prosedürleri aracılığıyla gündeme getirilirler. Tüm SOS Çocuk Köyü
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kurumları kendi tanımlanmış kriz yönetimi prosedürleri uyarınca, geçmişe
dönük istismar suçlamalarını şeffaf ve sorumlu bir biçimde ele alacak
hazırlığa sahiptirler.
Bizler:




Geçmişe dönük istismar suçlamalarını ciddiye alacağız,
dinleyeceğiz ve bunlar karşısında sorumlulukla hareket edeceğiz.
Geçmişe dönük istismar mağduru olduklarını iddia eden
yetişkinlerin yararını ve iyiliğini gözeteceğiz.
Halihazırda bizim bakımımız altındaki çocukları söz konusu
istismarcıdan koruyacağız.

ÇOCUKLARIN MAHREMİYETLERİNİN İHLAL EDİLMESİ
Çocuğun
mahremiyetinin
korunması
hususundaki
farkındalık

Bir çocuğun mahremiyetinin ihlali çocuğa ait özel bilgiler, resimler,
belgeler, filimler ve benzeri unsurların ifşa edilmesini içerir.
Bir çocuğun geçmiş yaşamına, sağlık durumuna ve aile geçmişine ilişkin
tüm bilgiler ilgili SOS Çocuk Köyü yönetimince dikkatlice muhafaza
edilmelidir. Bu bilgiler gizlilikle ve sağduyuyla ele alınmalıdır.
Çocuklar ve hatta ebeveynleri veya bakıcıları iletişim, halkla ilişkiler veya
fon sağlama faaliyetleri esnasında karşılaşılabilecek belli bir duygusal
istismarın her zaman farkına varmayabilirler. Mesela bir çocuğun
mahremiyeti yetki alınmadan yayınlanan ve çocuğa ait hassas bilgileri ve
kimlik bilgilerini sunan resim, filim, yazı ve benzeri materyali içerir.
SOS Çocuk Köyleri “Çocuğun mahremiyetine saygılıdır”(3). Tüm iş
ortakları ve dıştan katılan ortaklar çocuklar hakkında bilgi yayarken ve bu
konuda halka açık materyal üretip dağıtırken aşağıdaki ana hususlara uygun
biçimde hareket ederler (4):






Çocuğu gösteren halka açık materyal üretirken çocuğun ve kanuni
velisinin (veya en azından ona bakıcılık yapan yetişkin birisinin)
iznini alırız.
Çocuğu acınacak bir obje olarak lanse edildiği hissine kaptıracak
herhangi bir harekete sevk etmekten veya soruya maruz bırakmaktan
kaçınırız (örneğin geçmişi hakkında konuşmak veya yardım
toplamaya sevk etmek).
Çocukların isimlerini kullanırken özellikle aile geçmişi, sağlık
durumu, sakatlık veya olumsuz davranış gibi bilgilrini saklı tutmaya
özen gösteririz.
Bir metin çocuk hakkında hassas bilgi içerdiği zaman veya bir resim
ya da video bandı çocuğun hayatının hassas yönlerini ve kimliğini
gösterdiği zaman görsel materyal ile metinleri birleştirmek
konusunda dikkatli davranırız.

Bu ana hususlara riayet etmek hem çocuğun mahremiyetine saygıyı sağlar
hem de mahremiyetinin ihlalini engelleyerek bu konudaki farkındalığı
arttırır. Çocuklarla direkt ilişkisi bulunan iş ortaklarının, bu temel kaidelere
dayanarak çocukları –kasıtlı olsun veya olmasın- her türlü mahremiyet
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ihlalinden korumak hak ve sorumluluğuna sahiptirler.
İLGİLİLER
Çocukları korumak herkesin görevidir. Bu, bizim işimizin temel bir öğesidir
ve SOS Çocuk Köylerindeki herkesi etkilediği gibi kurumumuzla temas
halinde olan her şahsı da etkilemektedir. Her üye kuruluş elimizdeki Çocuk
Koruma Politikası temelinde kendi spesifik yaklaşımını belirler.
İLGİLİLER
 Çocuklar (18 yaşından küçük olanlar)
 Genç reşitler (SOS programlarına katılan 18 yaş ve üzeri şahıslar)
BU İLGİLİLERE TEMEL MESAJLAR
- Sizlerin haklarınız vardır – ve bu haklar “Hayır” demeyi de
içermektedir.
- Şiddete geçit yoktur.
- Biz size önem vermekteyiz ve sizleri dinlemekteyiz.


Geçmişte SOS çocuğu olanlar

-

Sizler de hak sahibisiniz.
Biz size önem vermekteyiz ve sizleri dinlemekteyiz.
Kardeşlerinizi destekleyiniz – onları haklarından haberdar ediniz.



Çocukları ve gençliği korumak konusundaki iş ortakları (direkt
olarak çocuklarla çalışan insanlar): SOS anaları, SOS halaları &
SOS aile asistanları, geçlik liderleri

-

Bir SOS ailesinde uzun soluklu ve dengeli ilişkiler kurabilmek için
sevgi ve şefkat şarttır – bir çocuğa sarılmak veya onu kucaklamak
çocuk istismarı anlamı taşımaz.
Olumlu manada ebeveynlik yapmak konusunda destek
göreceksiniz.
Çocuktan çocuğa yönelik istismarla mücadele konusunda yalnız
değilsiniz.



Çocuk gelişimi konusundaki iş ortakları: Eğitimciler, sosyal işçiler
ve psikologlar

-

Olumlu ve katılımcı disiplin süreçleri oluşturmak konusunda
desteğe sahipsiniz.



Köy direktörleri

-

Tüm ilgililerin katılımını ve çocuğun görüşlerinin saygı görmesini
sağlamak hususlarında önemli bir rol oynamaktasınız.
Çocuğun hak ve çıkarlarını ve iyiliğini, fon sağlama ve
bilgilendirme ihtiyaçlarının üstünde tutma hakkına sahipsiniz.



SOS Çocuk Köyleri programlarına katılmakta olan çocukların
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biyolojik aileleri
SOS annelerinin ve SOS halalarının biyolojik aileleri

-

Olumlu ve katılımcı disiplin süreçleri uygulamak konusunda
desteğe sahipsiniz





Tüm SOS eğitim araçları kapsamındaki öğretmenler ve iş ortakları
Anaokulu eğitmenleri
Aileyi Güçlendirme Programları kapsamındaki iş ortakları (direkt
olarak ailelerle ve çocuklarla çalışmakta olan şahıslar): Toplumtabanlı bakıcılar ve gönüllüler

YUKARIDAKİ İLGİLİLERE ANAHTAR MESAJLAR
- Sizler rol modellerisiniz ve sözünüze itibar edilmektedir.
- Olumlu ve katılımcı disiplin süreçleri oluşturmak hususunda
desteğe sahipsiniz.
- Çocukları dinleyiniz: olası istismar işaretlerine dikkat ediniz;
desteğinize ihtiyaçları olduğu zaman sorumluluk üstlenip
yanlarında olunuz!
İLGİLİLER
 Milli ve genel anlamdaki sekreterlik ofislerinde, programlar
çerçevesinde ve tesislerde çalışmakta olan; yönetsel, bakım onarım
ve güvenlik amaçlı personel
 Diğer tesis ve program liderleri
 Milli direktörler
 Yönetim kurulu üyeleri
 Sponsorlar, bağışçılar, gazeteciler ve ziyaretçiler
 Kurumumuzla işbirliği içerisinde olan diğer kurumların ortakları
 Dışarıdan hizmet sağlamakta olan danışmanlar ve işletmeler
-

Koruma herkesin görevidir ve bu sizleri de kapsamaktadır.

KURUMUMUZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
NE YAPMALIYIZ – BU POLİTİKANIN KİLİT BÖLÜMLERİ
a. FARKINDALIK: Çocuk istismarı ve bunun taşıdığı riskler
konusunda farkındalık yaratınız
b. ÖNLEM ALMA : Çocukların istismardan nasıl korunacağı
hususunda öncülük ediniz
c. RAPOR SUNMA : basit ve anlaşılır rapor sunma süreçleri
oluşturup bunlara riayet ediniz
d. TEPKİ KOYMA : Çocuk istismarından şüphelendiğinizde veya bu
hususta bir rapor aldığınızda buna karşı net tavır alınmasını
sağlayınız
a. FARKINDALIK
Sessizliği
kırmak için

Tüm SOS Çocuk Köyleri programları kapsamında ve aktif rol oynadığımız
toplumlar içerisinde açıklıktan yana ve tepki veren bir kültür geliştirmek
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gerekli cesaret

çocukları korumak bakımından gereklidir. Bir kurum olarak bizim ve
bireyler olarak iş ortaklarımızın sessizliği ve tabuları kırarak çocuk
istismarını tartışacak cesarete ihtiyacımız vardır. Açık, emniyetli ve samimi
haberleşme aracılığıyla bizler olumlu ve kritik bilgi alış verişini
sağlamaktayız.
Aşağıdaki temel değerlendirmeyi algılamak çok önemlidir:
1. SOS Çocuk Köyleri ile ilişkisi bulunan herkes çocuk istismarını ve
bunun tüm yönlerini anlamalıdır.
2. Çocuk haklarının ve çocukların korunması işlevinin periyodik
olarak tartışılabilmesi için fırsat yaratmalıyız (örneğin toplantılar,
gayrı resmi tartışmalar, veya performans değerlendirmeleri
aracılığıyla).
3. Farklı yaş guruplarına ve farklı geçmişlere sahip kız ve oğlan
çocuklarına sorunlarını dile getirmek üzere düzenli fırsatlar
yaratmalıyız ki koruma gerektiren bir mesele söz konusu olduğunda
buna müdahale edilebilsin.
4. Çocuğun çıkarlarını en iyi şekilde koruyan araç bizim çocuk koruma
sürecimizin önderliği olmalıdır. Çatışan çıkarlar söz konusu olduğu
zaman, çocuğun iyiliğine öncelik veririz.
5. Çocuğun korunmasına ilişkin roller ve sorumluluklar açıkça
tanımlanır ve ilgililere bildirilir.
6. Kurum temsilcileri ve iş ortakları arasında imzalanan tüm istihdam
sözleşmeleri ve iş ilişkisi kuralları aynı zamanda çocuk koruma
politikamıza da atıfta bulunur.

b. ÖNLEM ALMA
Emniyetli bir
çevre yaratıp
bunun
devamlılığını
sağlamak

Çocuk istismarını önleyebilmek için SOS Çocuk Köylerinde, Aile
Güçlendirme Programlarında ve SOS Çocuk Köyleri kurumuna dahil diğer
tüm tesis ve programlarda kurumumuzun temel değerlerini ön plana
çıkartacak bir çevre yaratmalı ve bunun devamlılığını sağlamalıyız.
Geniş çaplı bir hareket planıyla şu hususlar desteklenebilir: Ana odak
noktası insan kaynakları temini ve kalkınma hususlarında uygun
yaklaşımlar sergilemektir. Bununla birlikte çocukları dikkatlice
dinlememiz, görüşlerini ciddiye almamız, onları çocuk koruma meseleleri
hakkındaki tartışmalara katılmaya teşvik etmemiz, ve onlara güven dolu
ilişkiler kurma fırsatı tanımamız da gerekmektedir. Her seviyede çocuk
katılımını teşvik eden bir ortamda çocuk istismarı yapılması ihtimalinin
azalacağı gayet açıktır.
1. En yüksek seçim, istihdam ve doğrulama prosedürleri
uygulanmaktadır. İster iş ortağı olsun isterse gönüllü, herhangi bir
pozisyona müracaat eden herkes geçmiş sabıka kaydını ibraz etmek
zorundadır. Bu, polis kontrolü, veya diğer herhangi bir uygun
referans kontrol yöntemi aracılığıyla yapılmaktadır.
2. Tüm iş ortakları gerekli eğitime tabi tutulduktan sonra bizim çocuk
koruma politikamızı anladıklarını ve buna sadık kalacaklarını teyit
etmek üzere çalışma kurallarımızı içeren belgeyi imzalarlar.
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3. Tüm iş ortakları istihdam edildikten sonra bir ay süreyle çocuk
koruma politikası hakkında uyum programına tabi tutulurlar.
4. Çocuk koruma dersi tüm eğitim programlarında var olan bir
konudur.
5. Deneyimlerin paylaşılması ve eğitim sayesinde uygun ve uygun
olmayan davranışlar arasındaki farkları öğrenmekteyiz. Çocuklara
ve gençliğe yönelik koruma işlevi yürüten iş ortakları onlara şefkatle
yaklaşırken araya net ve yararlı sınırlar koyarlar.
6. Çocuklara kendi gelişim ve korunmaları konusunda rol üstlenmek
üzere imkan tanınır. Yaşamlarını etkileyen tüm konulara katılmak
üzere cesaretlendirilirler ve hak ve çıkarlarına ilişkin tartışmalara
dahil edilirler. Çocuklar kabul edilebilir ve kabul edilemez
davranışların hangileri olduğunu ve yanlış bir durumla karşılaştıkları
hissine kapıldıkları zaman ne yapabileceklerini tartışırlar.
7. Her çocuğa kendi ihtiyaçlarına ve potansiyeline uygun gelişim
fırsatı verilir. İş ortakları çocuk gelişimi faaliyetlerini yürürlüğe
koymak üzere eğitim ve destek alırlar.
8. Çocuk ve gençlik bakımı konusunda çalışan tüm iş ortaklarına
gerekli durumlarda aile danışmanlık hizmetlerine erişim olanağı
sağlanır.
9. İş ortakları tesislerde ve tesislerle programlar arasında çocuk
koruma yaklaşımları hakkındaki deneyimlerini paylaşma yönünde
teşvik edilirler.
10. SOS Çocuk Köyleri Kitapçığında ve İnsan Kaynakları Kitapçığında
var olan standartları uygulamak suretiyle ve her milli kuruluşun
kendi kültürel ve hukuki koşullarını dikkate alarak tüm tesislerde ve
programlarda iş koşullarının yeterli olmasına dikkat ederiz
11. Vücuda yönelik cezalandırmaya alternatif olarak; ebeveynler,
toplum ve dini büyükler nezdinde pozitif disiplin konusunda
farkındalık yaratılmasını ve kapasite oluşturulmasını destekliyoruz.
12. Bizim toplumlar ve cemiyetler nezdindeki savunma çalışmalarımız
vasıtasıyla çocuk koruma sistemleri güçlendirilerek kız veya oğlan
çocukları tarafından gündeme getirilen korunma meseleleri daha iyi
biçimde önlenmekte veya bunlara karşı daha etkin tepkiler ortaya
konmaktadır.

c. RAPOR SUNMA
Tüm
programlarda
çocuk
koruması için
seçilen odak
noktasındaki
şahıslar

SOS Çocuk Köyleri konusunda, Aileyi Güçlendirme Programları
konusunda veya diğer programlar konusunda gündeme getirilen tüm
meseleleri ciddiye alarak gerekli girişimleri yapmaktayız. Her milli kuruluş
ilgili tüm şahısların rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak üzere dahili
haberleşme hatlarını da kullanarak açık ve net rapor sunma ve tepki
gösterme prosedürleri tanımlar ve bunları uygular. Yerel hukuki
sorumlulukları dikkate alan süratli ve saydam tedbirler alınmaktadır.
1. Her tesiste ve programda üç kişiden oluşan bir heyet
seçilerek çocuk koruma konusundaki meseleler bu heyete
rapor edilmektedir. Bu heyetlerin üyelerini tüm çocuklar ve
iş ortakları bilmektedir. Bir yandan, bu çocuk koruma
heyetleri kriz durumlarında uygun biçimde reaksiyon
9

2.

3.

4.

5.

Her zaman
tepki
konmaktadır

göstermek üzere hazırlıklıdırlar ve her bir çocuk istismarı
hadisesinin raporunu tutmaktadırlar (5). Diğer yandan,
gayretlerinin temel amacı farkındalık yaratmak ve istismarı
önlemektir. Her SOS Çocuk Köyündeki heyet Köy direktörü,
en az bir ana, ve bir de seçilmiş iş ortağı veya ilgili diğer bir
personelden oluşmaktadır (örneğin bir sosyal işçi, toplum
lideri vb.). Direktörden ve diğer iki ortak çalışandan (veya
bir toplum üyesinden) oluşan çocuk koruma heyetleri diğer
tesis ve programlarda da seçilmektedir. İdealde, çocuk
koruma heyetlerinin seçiminde SOS Çocuk Köyleri
programlarına katılan çocuk ve yetişkinlerin söyledikleri
dikkate alınır. Tabii ki haklarında çocuk istismarı yaptıkları
iddiası bulunanlar bu heyetlere üye olmamalıdırlar (6).
Milli düzeydeki çocuk koruma heyeti milli direktör
tarafından yönetilir ve iki veya dört kişiden oluşur. Bunlar
yönetim kurulu tarafından atanırlar ve ülkenin çocuk koruma
konusundaki genel durumunu gözetirler. Herhangi bir çocuk
istismarı meselesinin araştırılması konusunda ulusal çocuk
koruma heyetinden bir üyenin de yer alamsı esastır. Milli
direktör en üst düzeydeki sorumludur ve yılda iki kez
ülkenin ilgili SOS Çocuk Köyündeki çocuk koruması
durumunu yönetim kuruluna bildiren rapor sunar.
İstismar meseleleriyle uğraşırken gizlilik çok önemlidir ve
bilgiler hassasiyetle ele alınmalıdır. Çocuk istismarı
konusunda bilgi veren çocuk veya diğer şahıslar verdikleri
bilgilerin sadece bu bilgilere ulaşma yetkisi bulunanlar
(seçilmiş çocuk koruma heyetleri ve diğer ilgililer)
tarafından paylaşılacağı hususunda temin edilmelidirler.
Her iş ortağı olası bir çocuk istismarı bilgisini hemen çocuk
koruma heyetinden birisiyle paylaşmakla mükelleftir. Bilgi
saklayan veya herhangi bir istismarı örtmeye çalışan bir
yetişkin söz konusu istismara ortaklık etmiş sayılır.
Rapor sunan çocuklar, iş ortakları ve diğer yetişkinler
desteklenirler ve korunurlar. Çocuk istismarıyla suçlanan bir
şahsa adil biçimde yanıt verme hakkı tanınır.

d. TEPKİ KOYMA
İstisnasız tüm SOS programlarında yer alan her türlü çocuk istismarı
ciddiye alınır ve saldırının yoğunluğu uyarınca buna tepki gösterilir. Söz
konusu istismarın büyük mü küçük mü olduğuna bakılmaksızın her zaman
gerekli tepkinin gösterilmesine özen gösteririz. Tepki göstermekle adil ve
şeffaf bir süreci garanti ederek ilgili herkesin haklarının korunmasını ve
kimsenin yanlışlıkla cezaya çarptırılmamasını teminat altına almış oluruz.
1. Kanıtlanmış veya iddia aşamasındaki tüm çocuk istismarı
meselelerinde odak noktası çocuğun korunup kollanmasıdır.
Aynı zamanda, iyileştirme/tedavi imkanları da sunulmak
suretiyle ilgili tüm şahısların korunması garanti altına
alınmaktadır. Etkilenen şahıslar (SOS ailesi içinde, Aile
Güçlendirme Programlarına katılan aileler dahilinde vb.)
gerekli danışmanlık hizmetlerini ve desteği alırlar.
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2. Her milli kuruluş farklı istismar seviyeleri için hangi
prosedürlerin takip edileceğine karar verir. Bir çocuk
istismarı olayının araştırılmasında dıştan bir uzman ve milli
çocuk koruma heyetinden bir temsilci de yer alır.
3. Tüm istismar meselelerinde davayla ilgisi bulunmayan
tarafsız bir şahıs tarafından dahili bir araştırma yapılır. Bu
şahıs araştırmanın bulgularını daha sonra atılacak adımları
tespit edecek olan çocuk koruma heyetine sunar.
4. Çocuktan çocuğa yönelik istismar olaylarında ortaya
konacak tepki, söz konusu olayla ilgili tüm çocukların
gelişimi ve korunması için en iyi neyse ona odaklanır.
5. İstismar bir yetişkin tarafından yapılmışsa, istismarın
derecesine bağlı olarak her olaya hangi seviyede tepki
konacağını tarif eden “milli rapor sunma ve tepki koyma
sistemi” uyarınca gerekli hukuki tedbirler alınır. Gerekli
hallerde hukuki danışmanlık hizmeti de verilir.
6. Milli kurum kapsamında, çocuk istismarı olayları
konusundaki bilgilerin derlenmesi ve iç/dış haberleşmenin
sağlanması hususlarında tek bir şahsın sorumluluk üstlendiği
net bir liderlik fonksiyonu söz konusudur. Bu şahıs çocuk
koruma heyeti tarafından desteklenmektedir.
7. Kararlar ve tedbirler süratle alınmaktadır.
8. Olaylar milli kurum tarafından tanımı yapılan bir prosedür
uyarınca çocuk emniyeti otoritelerine rapor edilmektedir.
9. Tüm rapor edilmiş çocuk istismarı olaylarının yazılı raporları
ve bunların neticeleri ilgili tesiste veya programda muhafaza
edilmektedir.

NOTLAR:
(1) Çocuk Koruma Politikası Uygulama Rehberi 28
pilot ülkenin deneyimlerine dayanmaktadır. Bu
belge SOS Çocuk Köyleri kurumuna üye tüm
kuruluşlarda Çocuk Koruma Politikasının
uygulama sürecine pratik destek sağlamaktadır.
(2) Aşağıdaki tanımlar “EveryChild” da yer alan
tanımlara ve WHO, 1990’da detaylandırılmış olan
tanımlara dayandırılmaktadır. Bu ve buna benzer
diğer çocuk istismarı türleri için daha fazla detay şu
belgelerde bulunmaktadır: “Çocukları Emniyette
Tutmak: Çocuk Koruma Standartları”, eğitim
araçları 3, Çocuk Koruma Eğitimi, Eğitici notları,
sayfa 123. Bu eğitim araçları Çocukları Emniyette
Tutma Koalisyonu tarafından 2006’da İngiltere’de
üretilmiştir:
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/
(3) SOS Çocuk Köyleri Kurumu için Fon Yaratma El
Kitabı. Sayfa 40.
(4) Geri plana ilişkin bilgi ve diğer açıklamalarla
örnekler içeren daha detaylı özeli koruma bilgisi
Çocuk Koruma Uygulamaları Rehberi’nde vardır.
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Resmi bir Özeli Koruma Politikası oluşturuluncaya
kadar bu rehberde yer alan bilgiler sadece tavsiye
nitelikli olarak değerlendirilebilir.
(5) Gündeme getirilen her mesele veya suçlama,
soruşturma neticeleri, ve mülakat gibi hususlar
belgelenerek emniyetli bir şekilde saklanmaktadır.
SOS Çocuk Köyleri tarafından sağlanan program
ve hizmetlerin buna göre ayarlanabilmesi için
toplumlar içinde meydana gelen çocuk koruma
meselelerinin de incelenerek kayda geçirilmesi
tavsiye edilmektedir.
(6) Köy direktörü veya tesis direktörü hakkında bir
suçlama söz konusu olduğu zaman onun üstünde
yer alan makam hemen bundan haberdar
edilmelidir.
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