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Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin çocuklara karşı cinsel şiddeti önlemeye yönelik alet setine hoş 
geldiniz. 
 
 
Mevcut verilere göre Avrupa’da her beş çocuktan biri, çocuklara karşı uygulanan şiddetin en kötü 
türlerinden biri olan, cinsel şiddetin herhangi bir türünün mağduru oluyor.  
 
Avrupa Konseyi’nin BEŞTE BİR kampanyası farkındalığı arttırarak ve çocukları, ailelerini/çocuklara bakan 
kişileri, hükümetleri ve yerel ve bölgesel yönetimleri, çocukları cinsel şiddete ve suistimale karşı korumak 
ve cinsel şiddeti ve suistmali önlemeye yönelik bilgi ve araçlarla donatacak politika ve stratejileri 
yaygınlaştırarak bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Konseyi üye ülkeleri, Parlamenter 
Asamblesi ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi hep birlikte çocukları korumak için yasalarda ve 
politikalarda değişiklikler yapılmasını sağlamak için işbirliği yapmaktadırlar. 
 
Yerel ve bölgesel yönetimlerin üçüncü sektör, kamu kuruluşları ve özel sektör gibi ortaklarla birlikte 
çalışarak çocukların ve gençlerin güvenliğini ve esenliğini koruma ve yaygınlaştırma sorumluluğu vardır. 
Avrupa kentlerinin ve bölgelerinin önündeki aşılması gereken güçlük, konuyla ilgili farkındalığı arttırmak, 
toplum temelli eylem planlarını ve stratejileri geliştirip uygulamak ve daha iyi hizmetlere yatırım yapmaktır. 
 
Kongre Çocuklara Karşı Cinsel Şiddete Karşı Kentler ve Bölgeler Paktı oluşturmuştur. Söz konusu paktta, 
kampanyanın amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik basit, maliyet etkin girişimlerden, kapsamlı politikalara 
kadar önlem ve stratejiler öngörülmektedir. Önerilen tedbirlerden biri de, yerel ve bölgesel yönetimlerin 
halihazırda çeşitli kentlerde örnekleri bulunan birden çok disiplini içeren çocuk koruma merkezleridir.   
 
Kongre yerel ve bölgesel yönetimlere, derneklere, STK’lara ve diğer paydaşlara, suiistimali önlemek, 
mağdurları korumak, failleri kovuşturmak ve çocukların tüm sürece katılımlarını sağlamak üzere politika, 
strateji ve araçlarla ilgili öneriler sunan bu araç setini hazırlamıştır. Araç seti her alanı kapsayan bir 
materyal olmayıp, çocukların cinsel suistimal ve istismara karşı güvende olmalarına yardımcı olacak 
yararlı fikirler içeren bir başlangıç malzemesidir. 
 
Çocuklara yönelik cinsel şiddetle savaşım için alınabilecek tedbirler konusunda daha fazla bilgi edinmek 
için araç setine bir göz atın—ve bu bilgileri başkalarıyla paylaşmaktan da çekinmeyin! 
 
Sizi Kongre’nin Çocuklara Karşı Cinsel Şiddete Karşı Kentler ve Bölgeler Paktını www.coe.int/congress-
pact adresinden online olarak imzalayarak, çocukların cinsel suiistimaline ve istismarına karşı savaşmak 
için taahhütte bulunmaya davet ediyorum. 
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