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LANZAROTE SÖZLEŞMESİ’NİN KENTLER VE BÖLGELER:BEŞTE BİR kampanyasına katılan tüm paydaşlara, 
Lanzarote Sözleşmesi olarak da bilinen çocukların 
cinsel sömürü ve cinsel istismara karşı korunmalarıyla 
ilgili Avrupa Konseyi sözleşmesini,  bu hukuksal belgenin 
mümkün olduğunca çok sayıda ülke tarafından 
onaylanmasını sağlamak için kendi ulusal yetkilileri 
nezdinde tanıtıp yaygınlaştırma çağrısında bulunuyoruz.

Lanzarote Sözleşmesi’nin amacı, özellikle ceza yasaları ve ilgili diğer önlemler arasında bir uyum sağlayarak tüm 
Avrupa ülkeleri için geçerlilik taşıyan net ortak standartlara ve tanımlara ulaşılması yoluyla Avrupa’da bir tutarlılık 
oluşturmak ve tüm çocuklara eşit koruma sağlamaktır. 

Lanzarote Sözleşmesi 25 Ekim 2007 tarihinde Lanzarote, İspanya’da imzaya açılmış ve 1 Temmuz 2010 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin hükümleri çocukların cinsel sömürü ve istismarını önlemeyi, cinsel suçların 
mağduru çocukları korumayı ve failleri kovuşturmayı amaçlamaktadır. 

Çocuğun yüksek menfaatinin en ön planda tutulması gerekliliğini vurgulayan Sözleşme kapsamındaki başlıca 
alanlar şunlardır: 
•      engelleyici ve koruyucu önlemler; 
•      mağdur çocuklara ve ailelerine yardım; 
•      cinsel suçlar işleyen çocuklara yönelik müdahale programları ya da önlemler; 
•      örneğin “çocuğu hazırlama” gibi yepyeni birtakım suçlar dâhil olmak üzere suç teşkil eden fiiller; 
•      araştırma ve kovuşturmada çocuk dostu usuller; 
•      hüküm giymiş seks suçluları için veri kaydı ve muhafazası; 
•      uluslararası işbirliği; 
•      izleme mekanizması. 

Lanzarote Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi için: www.coe.int/lanzarote 
ve http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org

AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ 
Avenue de l’Europe – F 67075 Strasbourg Cedex / Tel. : +33 (0)3 88 41 21 10 / Faks : +33 (0)3 88 41 37 47 
www.coe.int/congress-pact – congress.oneinfive@coe.int 

Bu broşür, Türkiye’de Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen “Beştebir Kampanyası -Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı 
Korunması-” kapsamında Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği’nin Matra Programı çerçevesinde bastırılmıştır.

1949 yılında kurulan siyasal bir örgüt olan Avrupa Konseyi demokrasinin ve insan haklarının kıta ölçeğinde yaygınlaşması için çalışmaktadır. 
Konsey ayrıca üyesi olan 47 devlette toplumsal, kültürel ve hukuksal sorunlara ortak yanıtlar geliştirmektedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi yerel ve bölgesel yönetimleri temsil etmektedir ve tabandan demokrasiyi gözetmektedir. Kongre’nin iki meclisi vardır: Yerel 
Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler olmak üzere bu iki meclis, Avrupa’da 200.000’i aşkın bölgesel topluluğu temsil eden 318 asil ve 318 yedek 
üyeyi bir araya getirmektedir. 

Yapılan tahminlere göre Avrupa’da
her beş çocuktan biri cinsel şiddetin bir biçiminin mağdurudur.

Sorunun yaygınlığını dikkate alan Avrupa Konseyi
BEŞTE BİR kampanyasını başlatmıştır.

Kampanyanın amacı, herkesin –çocuklar, ana babalar ve
çocuklarla temas halinde olanlar- konuya ilişkin duyarlılığını artırmak,

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi’nin –Lanzarote Sözleşmesi- Avrupa Konseyi

üyesi 47 devlette ve bunun ötesinde uygulanmasını sağlamaktır.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi’nin
BEŞTE BİR kampanyasına yaptığı katkının bir parçası olarak

Çocuklara yönelik Cinsel Şiddeti Durdurmak üzere
Kentler ve Bölgeler Paktını hazırlamıştır.

Kongre, bu kapsamda yerel ve bölgesel yönetimlere,
seçilmiş temsilcilere, yerel ve bölgesel yönetimlerin

ulusal birliklerine ve diğer kuruluşlara
hep birlikte imza verme çağrısında bulunmaktadır.
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PAKTA İNTERNET 
ARACILIĞIYLA 

İMZA ATILMASI 

BEŞTE BİR 
KAMPANYASINA KATILIM

Bilgi alışverişini kolaylaştırmak, yerel ve 
bölgesel yönetimlerin çocuklara yönelik 
cinsel şiddeti durdurmak için sergiledikleri 
çabaları Avrupa ölçeğinde tanıtmak için özel 
olarak bir çevrimiçi platform hazırlanmıştır. 

Yalnızca kentler ve bölgeler, yerel ve bölgesel 
düzeylerde seçilmiş temsilciler değil ayrıca 
yerel ve bölgesel yönetimlerin birlikleri ve 
diğer kuruluşlar da BEŞTE BİR kampanyasına katılmaya, 
yaşama geçirdikleri politikaları ve girişimleri 
ortaya koymaya çağrılmaktadır.

Kişiselleştirilmiş bir hesap sayesinde yerel ve bölgesel yönetimler, seçilmiş temsilciler ve dernekler kendi içeriklerini 
çevrimiçi sergileyip girişimlerini başkalarıyla paylaşabileceklerdir. Bu kullanıcı dostu web sayfasıyla kendi etkinliklerini 
Avrupa ölçeğinde tanıtabileceklerdir. 

BEŞTE BİR kampanyasının yerel ve bölgesel düzeylerde TANITILIP DESTEKLENMESİ

Destek hizmetlerine erişimin KOLAYLAŞTIRILMASI

Çeşitli disiplinlerin bir arada hizmet verdiği merkezler KURULMASI

Okullardaki ve diğer kurumlardaki çocuklar arasında FARKINDALIK YARATILMASI

Çocuklarla birlikte çalışan paydaşların EĞİTİLMESİ

Tartışma ve bilgilendirme toplantıları DÜZENLENMESİ

STK’lar, medya ve özel sektörle İŞBİRLİĞİ

Bilgilendirme materyallerinin DAĞITILMASI

Yurttaşların insan haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal hükümetlerin yanı sıra yerel ve bölgesel yönetimlerin
de temel sorumlulukları vardır. İnsan hakları dendiğinde, bölgelerinde yaşayan çocukların ve gençlerin güvenliğini ve
esenliğini korumak ve geliştirmek de bu kapsamda yer alır. Cinsel şiddet ve istismar mağdurlarına yardım için gereken
hizmetler asıl olarak yerel ölçekte sağlanmaktadır. Bu, aynı zamanda, önleyici ve farkındalık geliştirici önlemlerin en fazla
etkili olabildiği düzeydir. Dolayısıyla, yerel ve bölgesel yönetimler çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurma mücadelesinin 
ön safında yer alırlar; olabilecek yeni vakaları önlemeye ve bunlarla ilgilenmeye yönelik eylem planları hazırlayıp uygulamaları 
gerekir. 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi “Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddeti Durdurmak için Kentler ve Bölgeler 
Paktını”, cinsel sömürü ve istismara karşı mücadelelerinde yönetimlere rehberlik sağlamak üzere hazırlanmıştır. Pakt, çocuk 
dostu hizmetler geliştirilmesi, çocukların korunması ve toplum içinde cinsel şiddetin önlenmesi için yerel ve bölgesel düzey-
lerde uygulanacak pratik girişimlerin ve politikaların bir listesini sunmaktadır. 

Bu öneriler dört ilkeyi temel almaktadır: istismarın önlenmesi, mağdurların korunması, faillerin kovuşturulması ve çocukların 
süreçlere katılımı.

Girişimler için verilebilecek kimi örnekler şunlardır:

Bir profil seçin – Yerel/bölgesel yönetim ya da 
dernek/kuruluş – ve çevrimiçi kayıt formunu 
doldurun. Böylece sizin e-posta adresinizden 
ve parolanızdan oluşan bir hesap otomatik 
olarak yaratılmış olacaktır. 

Bu hesap aracılığıyla girişimleriniz ve 
etkinlikleriniz hakkında bilgiler verin; 
bu bilgiler ilgili web sayfasında yayınlanacaktır. 


