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Avrupa Konseyi
(www.coe.int)

Merkezi Strazburg’da (Fransa) bulunan 47 üye ülkeli Avrupa 
Konseyi, bugün fiilen tüm Avrupa kıtasını kapsamaktadır. Konsey, 
800 milyonun üzerinde Avrupalıyı ve beş gözlemci ülkeyi (Kanada, 
Papalık, Japonya, Meksika ve ABD) temsil etmektedir.

1949 yılında kurulan Konsey kıtadaki en eski siyasal örgütlenmedir. 

Avrupa Konseyi’nin amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile 
birlikte bireyin korunmasıyla ilgili diğer başvuru metinleri temelinde 
Avrupa’da ortak bir hukuksal ve demokratik alanın oluşturulup 
yaygınlaştırılmasıdır. 

Başlıca hedefleri ise şunlardır: 

 ▶ üye ülkelerin tümünde insan haklarının, çok partili parlamenter 
demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün korunması;

 ▶ siyasal anlaşmalar oluşturarak, örnek uygulamaları paylaşarak, 
ortak girişimlerde bulunarak ve yardım sağlayarak üye devletlerin 
toplumsal ve hukuksal uygulamalarının uyumlulaştırılması; 

 ▶ Ortak Avrupa değerleri temelinde kültürler üstü bir Avrupa 
kimliğinin farkındalığının teşvik edilmesi. 

Avrupa Konseyi tüzüğünde iki kurucu organ belirtilmektedir: Üye 
Devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi ve ulusal 
meclislerin milletvekillerinden oluşan Parlamenterler Meclisi.
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Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi
(www.assembly.coe.int)

Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi’nin tüzüğünde öngörülen 
iki organdan biridir. 1945’ten sonra kurulan Avrupa ölçeğindeki 
ilk parlamenter kurumdur ve bugün Avrupa’nın en geniş siyasal 
forumunu oluşturmaktadır. 

Ulusal parlamentolardan 318 temsilci (ve bunların yedekleri) ile 
Parlamenterler Meclisi “geniş Avrupa’nın” üye devletlerindeki ana 
siyasal eğilimleri temsil etmektedir. 
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Giriş

Liliane Maury Pasquier, 
Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir
Kalkınma Komitesi Başkanı

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına 
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) çocuklara 
yönelik cinsel şiddet kapsamındaki tüm fiilleri suç sayan ilk kapsamlı 
uluslararası belgedir. Sözleşme, bu tür şiddetin engellenmesi, çocuk 
mağdurların korunması ve faillerin soruşturulmasına yönelik 
önlemler içermektedir. Sözleşme, Avrupa Konseyi ülkesi 47 devletin 
ve üye olmayan diğer devletlerin imzasına açıktır. 

2 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 32 devlet Sözleşme’yi onaylamış ve 
imzalamıştır. Bununla birlikte, sözleşmenin tüm çocuklarımıza 
etkili bir koruma sağlayabilmesi için yalnızca üye devletlerce ulusal 
düzeyde değil tüm dünyada imzalanması, onaylanması ve uygulanması 
gerekmektedir. 
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Sözleşme’nin 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen 
sonra, çocuk haklarına saygı konusunda kararlı olan Avrupa Konseyi, 
çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak amacıyla BEŞTE BİR 
Kampanyasını (2010-2014) başlatmıştır. Kampanya, siyasal liderleri, 
profesyonelleri, sivil toplumu, ana babaları ve çocukları, gündemdeki 
konulara ilişkin duyarlı kılma amacını taşımaktadır. 

Çocuklarımızın iyiliği konusunda duyarlı olan Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi ve onun Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Komitesi, BEŞTE BİR Kampanyasına tam desteğini 
sürdürmektedir. Kampanyada yarı yola gelinmişken, Parlamenterler 
Temas Ağı’nın bu amaçla kurulmuş olmasını, 49 üyesinin Lanzarote 
Sözleşmesi’ni tanıtma çabalarında fiilen yer almasını ve çocuklara 
yönelik cinsel şiddet denilen belaya ilişkin duyarlılığın giderek 
artmasını memnuniyetle karşılıyorum. 

Bu vesileyle, parlamenterleri Lanzarote Sözleşmesi’ni ön plana 
çıkarmaya, ayrıca yerel ve ulusal düzeylerde kampanya etkinlikleri 
düzenlemeye çağırıyorum.

Bir yandan haklarına ve saygınlıklarına saygı gösterirken diğer yandan 
çocukların korunmasını ve gelişmelerini sağlamak adına, gelecek 
yıllarda da birlik olmamız ve şiddetin bu türüne yönelik mücadelemizi 
sürdürmemiz gerekmektedir.
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Sunum

Avrupa Konseyi’nin çocuklara yönelik 
cinsel şiddetin durdurulması için BEŞTE BİR 
Kampanyası 

Avrupa Konseyi’nin “Çocuklarla birlikte ve çocuklar için bir Avrupa 
inşası’ programının stratejik hedeflerinden biri de çocuklara yönelik 
cinsel şiddete karşı mücadeledir. Eldeki veriler, HER BEŞ ÇOCUKTAN 
BİRİNİN genellikle çocuğun tanıdığı ve güvendiği bir kişiden gelmek 
üzere bir tür cinsel şiddet mağduru olduğunu göstermektedir. Bu tür 
deneyimlerin, ilgili çocuklar üzerinde ciddi fiziksel ve psikolojik 
etkileri olmaktadır. 

Avrupa Konseyi bu durumu dikkate alarak Çocukların Cinsel Sömürü 
ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına ilişkin Sözleşmesi’ni (CETS No. 
201, “Lanzarote Sözleşmesi”) benimsemiş ve kapsamlı bir farkındalık 
yaratma kampanyası başlatmıştır. 

Lanzarote Sözleşmesi 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş, 
çocuklara yönelik cinsel şiddetin durdurulmasını amaçlayan Avrupa 
Konseyi BEŞTE BİR Kampanyası da 29-30 Kasım 2010 tarihinde 
Roma’da (İtalya) başlatılmıştır. 

Kampanyanın iki temel amacı bulunmaktadır: 

 ▶ hükümlerinin mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkenin politikalarına 
ve yasal düzenlemelerine yansımasını sağlamak üzere Lanzarote 
Sözleşmesi’nin imzalanmasının, onaylanmasının ve uygulanmasının 
teşvik edilmesi; 

 ▶ çocuklara yönelik cinsel şiddet konusunda en üst düzey farkındalık 
yaratılması ve bu tür durumların önlenmesi ve cezalandırılması 
için yollar geliştirilmesi. 
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Lanzarote Sözleşmesi, cinsel şiddetin önlenmesi, çocukların 
korunması ve faillerin kovuşturulması için gerekli tüm önlemleri 
içermektedir. BEŞTE BİR Kampanyası, bu yol ve önlemlerin 
yaygınlaştırılması için aşağıda belirtilen kesimleri hedeflemektedir:

 ▶ yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki politika ve yasa yapıcıları;
 ▶ çocuklarla, gençlerle ve aileleriyle birlikte çalışan ulusal ve yerel 

düzeylerdeki profesyoneller;
 ▶ özel olarak çocukların temel haklarıyla ilgilenenler dahil olmak 

üzere insan hakları kurumları;
 ▶ din ve inanç topluluklarının liderleri, gönüllü gençlik ve topluluk 

grupları;
 ▶ sivil toplum ve akademik çevreler;
 ▶ ulusal ve uluslararası STK’lar ve federasyonları;
 ▶ medya ve özel sektör (turizm sanayi, internet hizmet sunucuları vb).
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Parlamenterler Meclisi ’nin 
eylemleri 
(www.assembly.coe.int/oneinfive)

Parlamenterler Meclisi’nin katılımı

Arka Plan

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) 5 Ekim 2010 
tarihinde “Kurumlarda çocuk istismarı: mağdurlara tam koruma 
sağlanması” başlıklı ve 1934 (2010) sayılı Tavsiye Kararını 
benimserken, aynı zamanda çocuklara yönelik cinsel şiddetin 
durdurulmasını amaçlayan Avrupa Konseyi kampanyasının 
“parlamento boyutunu da geliştirmeyi” hedeflemişti. Bu çerçevede, 
ulusal parlamentolar kampanya ile ilişkilendirilecek; bu arada 
Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına 
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin imzalanması, onaylanması ve 
uygulanması teşvik edilecekti. 

Parlamenterler Meclisi aşağıdaki hedefleri gözetmektedir: 

 ▶ Avrupa Konseyi’nin çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmayı 
hedefleyen BEŞTE BİR Kampanyasının parlamento boyutuna 
ulusal parlamenterleri dahil etme;

 ▶ Avrupa Konseyi’nin 47 üyesinden 47’si tarafından imzalanıp 
32’si tarafından onaylanan (Eylül 2014) Lanzarote Sözleşmesi’nin 
imzalanmasını, onaylanmasını ve uygulanmasını yaygınlaştırma;

 ▶ Lanzarote Sözleşmesi kapsamındaki mevcut ortak standartların 
öne çıkartılması ve bu standartların siyasal ve yasal girişimlere 
yönelik somut önerilerle yaşama geçirilmesi;

 ▶ Örnek uygulamaların paylaşımını kolaylaştırma. 
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Parlamenterler Meclisi bu hedeflerin gerçekleşmesi için; 

 ▶ Avrupa Konseyi’nin hükümetler kesimi ile yakın işbirliğine girer;  
burada özellikle ön plana çıkanlar, “Çocuklar için ve çocuklarla 
birlikte bir Avrupa inşası” programının uygulanmasından sorumlu 
Çocuk Hakları Bölümü ile hükümet düzeyindeki BEŞTE BİR 
Kampanyasıdır;

 ▶ çocuklara yönelik cinsel şiddet konusunda raporlar hazırlar, 
parlamenterler ve onların seçim bölgeleri için iletişim araçları 
geliştirir;

 ▶ BEŞTE BİR Kampanyasında yer alan parlamenterler için bir 
irtibat ağı oluşturmuştur; çocukların cinsel istismarı sorununa 
ilişkin farkındalığı artırmak için tartışma toplantıları ve çeşitli 
etkinlikler düzenler. 

AKPM Bürosu tarafından da desteklenen Sosyal İşler, Sağlık ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, kampanyadaki yerini sürekli 
kılabilmek ve etkinliklerinin ortaklaşa finansmanını sağlayabilmek 
için ülke parlamentolarına ve hükümetlere gönüllü katkıları için 
başvurmuştur. 

Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, 2011, 2012 ve 
2013 yıllarında yaptığı önemli gönüllü katkısı dolayısıyla Almanya’ya 
özellikle teşekkür borçludur. Kampanyanın parlamento boyutuna 
katkıda bulunan diğer ülkeler ise şunlardır: Andora, Ermenistan, 
Avusturya, Azerbaycan, Finlandiya, Macaristan, Liechtenstein, 
Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu ve İsviçre.

AKPM ortakları

Parlamenterler Meclisi, kampanya ortakları olmaları için aşağıdakilere 
çağrıda bulunmuştur: 

 ▶ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ulusal parlamentoları;
 ▶ gözlemci parlamentolar (Kanada, İsrail, Meksika);
 ▶ uluslararası ve Avrupalı parlamenterler meclisleri ve kuruluşları;
 ▶ STK’lar ve sivil toplum.
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Bugüne dek, Meksika ve Frankofon Parlamenterler Meclisi birer 
İletişim Milletvekili belirlemiştir ve Meksika parlamentosu ulusal 
bir kampanya başlatmıştır. 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa 
Konseyi BEŞTE BİR Kampanyasına ek bir boyut katmıştır. Bunu 
sağlayan, Çocuklar Alt Komitesi Başkanı ve İsveç İletişim Milletvekili 
Sayın Carina Ohlsson’un katıldığı bir tartışmada Kongre’nin 18 Ekim 
2011 tarihinde kampanyayla güçleri birleştirme kararı almasıdır. 
Kongre Bürosu 14 Eylül 2012 tarihinde “Çocuklara yönelik cinsel 
şiddetin durdurulması için Kentler ve Bölgeler Anlaşmasını” 
benimsemiştir. Kongre’nin Bölgeler Meclisi 17 Ekim 2012 tarihinde 
“Çocukların cinsel sömürüsüne ve cinsel istismarına karşı mücadelede 
bölgesel yasal düzenleme ve girişimler” konulu bir karar ve tavsiye 
benimsemiştir. 12 Mart 2013 tarihinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi yerel ve bölgesel yönetimlerin çocuk cinsel sömürüsüne 
ve istismarına karşı hayata geçirdikleri faaliyetleri paylaşabilecekleri 
bir platformu internet’te kullanıma açtı. Kongre ayrıca yerel ve 
bölgesel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin ve 
diğer paydaşların çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismarı önleme 
çalışmalarında kullanabilmeleri için bir araç seti hazırladı. Kongrenin 
konuyla ilgili koordinatörü de birçok üye ülkenin yerel ve bölgesel 
yönetimleriyle birlikte etkin bir kampanya yürütmektedir.  

AKPM’nin bütün üyelerinin hazır bulunduğu tartışmalar ve 
metinlerin kabul edilmesi

Parlamenterler Meclisi, Sosyal, Sağlık ve Aile İşleri Komitesi’nin 
girişimi üzerine aşağıdaki kararları ve tavsiyeleri kabul edilmiştir: 

 ▶ Karar 2013 (2013) “çocuğa karşı cinsel şiddetle mücadele için 
Meclislerin ortaklığı: BEŞTE BİR Kampanyasını ara dönem gözden 
geçirme raporu”

 ▶ Karar 1926 (2013) “cinsel amaçlı çocuk turizmi ile mücadele”
 ▶ Kararlı, çeşitli sektörleri ilgilendiren ve uluslararası eşgüdümlü 

girişimlerle “çocuk istismarı görüntülerine” karşı mücadeleyi öngören 
1834 (2011) sayılı Karar ve 1980 (2011) sayılı Tavsiye. Meclis 5 Ekim 
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2011 tarihinde benzer başlıkta bir rapor ile “Şiddet içeren ve aşırı 
pornografi” başlıklı bir rapor üzerinde ortak tartışma yürütmüş, 
ayrıca konum konuşmacı olarak hazır bulunan Birleşmiş Milletler 
Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Pornografisi Özel Raportörü Najat 
Maalla M’jid’in açıklamalarını dinlemiştir;

 ▶ “Kurumlarda çocuk istismarı: mağdurlara tam koruma sağlanması” 
başlıklı 1934 (2010) sayılı Tavsiye;

 ▶ Meclis’in 96 üyesi tarafından imzalanan “Çocuklara yönelik cinsel 
şiddete son verilmesi” başlıklı ve 460 sayılı Yazılı Bildirge (2010).

Kadınlara ve Erkeklere Eşit Fırsatlar Komitesi, Göç, Mülteciler ve 
Nüfus Komitesi ve Hukuksal İşler ve İnsan Hakları Komitesi tarafından 
sunulan diğer metinler de kampanya kapsamına girmektedir: 

 ▶ “Şiddet içeren ve aşırı pornografi” ile ilgili 1835 (2011) sayılı Karar 
ve 1981 (2011) sayılı Tavsiye;

 ▶ “Avrupa’daki refakatsiz çocuklar: varış, kalış ve geri dönüş konuları” 
başlıklı ve 1969 (2011) sayılı Karar”;

 ▶ “Cinsel suç işleyenlere karşı önlemlerin pekiştirilmesi” başlıklı ve 
1733 (2010) sayılı Karar. 

Son olarak AKPM’nin 96 üyesi tarafından 7 Ekim 2010 tarihinde 
imzalanan 460 nolu Bildirge “çocuğa karşı cinsel şiddeti 
sonlandırmak.”

Avrupa Konseyi hükümetler arası sektörün örgütlediği 
etkinliklere Çocuklar için Alt Komite’nin katılımı

Sosyal, Sağlık ve Aile İşleri Komitesi’nin Çocuklar Alt Komitesi,  
BEŞTE BİR Kampanyasının 29-30 Kasım 2010 tarihinde Roma’da 
başlatılmasında aktif rol oynamıştır. Konferanstaki konuşmacılar 
arasında şunlar da yer almaktaydı: Parlamenterler Meclisi Başkan 
Yardımcısı ve eski Çocuklar Devlet Bakanı Sayın Frank Fahey (İrlanda, 
ALDE), Çocuklar Alt Komitesi Başkanı Sayın Carina Ohlsson 
(İsveç, SOC) ve Alman Parlamentosu Çocuk Komitesi Başkanı Sayın 
Marlene Rupprecht (Almanya, SOC). Konuşmacılar, ayrı ayrı olmak 
üzere, çocuk haklarını korumaya yönelik yasal düzenlemelerde 
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parlamenterlerin rolü, yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi 
ve BEŞTE BİR Kampanyasındaki parlamenterler ağı üzerinde 
durmuşlardır. 

Çocuklar Alt Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne 
Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı dönemde Kiev’de 24-25 Mayıs 2011 
tarihlerinde yapılan “Çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı mücadele: 
birbirleriyle bağlantısız eylemlerden entegre stratejilere” başlıklı 
uluslararası konferans sırasında toplanmıştır.  Parlamenterler Meclisi 
Başkan Yardımcısı Sayın Ivan Popescu (Ukrayna, SOC) konferansın 
resmi açılışında bir konuşma yapmış, Alt Komite üyeleri de çeşitli 
çalıştaylara katılmıştır. 

Çocuklar Alt Komitesi ayrıca 20-21 Kasım 2011’de Monako’da 
gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi 2012-2015 
üst düzey konferansına da katıldı. Monako parlamenterleri de bu 
vesileyle BEŞTE BİR Kampanyasını kendi ülkelerinde başlattılar. 

AKPM’nin 2012 yılında geçirdiği reform sürecinde Çocuklar için Alt 
Komite yerini Çocuklara dair Genel Raportör’e bırakmıştır.

Diğer Avrupa Konseyi sektörleri tarafından düzenlenen 
etkinliklerde AKPM’nin temsili

Parlamenterler Meclisi üyesi Sayın Maria Stavrositu (Romanya, 
EPP/CD) 28 Şubat 2011 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler 
Kadının Statüsü Komisyonu’nun 55. Oturumunun yan etkinliği olarak 
gerçekleştirilen “uluslararası standartlarla cinsel şiddetin önlenmesi”  
başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısında milletvekilleri için 
hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi el kitabını tanıttı. 

Sayın Gagik Baghdasaryan (Ermenistan, ALDE) 29 Haziran 
2011 tarihinde Erivan’da yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi Güncel Gelişmeler Komitesi’nin toplantısına 
katıldı. Baghdasaryan bu toplantıda çocuklara yönelik cinsel şiddete 
karşı mücadelede yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü vurguladı ve 
Kongre’ye kampanyaya aktif biçimde katılması çağrısında bulundu
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Sayın Carina Ohlsson (İsveç, SOC) Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Kongresi’nin 18 Ekim 2011 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirdiği 
21. Oturumda Meclisini temsil etti ve BEŞTE BİR Kampanyasını 
sahiplenmesinden dolayı Kongre’yi kutladı.  

Sayın Stefan Schennach (Avusturya, SOC) 27-28 Ekim 2011’de 
Zagrep’te (Hırvatistan) yapılan bir bölgesel seminere katıldı ve 
çocukların cinsel şiddete karşı korunmasında profesyoneller ve 
politikaları belirleyenler dahil tüm kesimlerin eşgüdümlü hareketinin 
önemini vurguladı. 

Sayın Marlene Rupprecht (Almanya, SOC) Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi’nin 9 Şubat 2012 tarihinde Strazburg’da 
gerçekleştirdiği çocukların cinsel sömürüsüne karşı yerel ve bölgesel 
düzeylerde mücadele seminerinde Parlamenterler Meclisi’ni temsil 
etti. 

Çocuklar Genel Raportörü olarak Sayın Marlene Rupprecht 5-6 
Eylül 2012 tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirilen “Avrupa Konseyi 
üyesi devletlerde çocuklara yönelik cinsel şiddetin durdurulması için 
başarılı kampanya çalışmaları” başlıklı kapasite geliştirme çalıştayına 
katıldı. 

Avrupa Konseyi BEŞTE BİR Kampanyası, Macaristan Spor Bakanlığı, 
Spor için Genişletilmiş Kısmi Anlaşma tarafından 7-8 Ekim 2013 
tarihinde Budapeşte’de düzenlenen “Sporda ve Spor yardımıyla 
Çocukları İçerme ve Koruma” konferansına Sayın Eleni Rapti 
(Yunanistan, EPP/CD) katıldı ve bir sunum yaptı. 

Sayın Maryvonne Blodin (Fransa, SOC) 6 Kasım 2013 tarihinde 
gerçekleşen Kuzey-Güney Merkezi 7. Yönetim Kurul toplantısında ve 
Lizbon Forumunda AKPM’yi temsil etti ve BEŞTE BİR Kampanyasının 
parlamento boyutu ile ilgili sunum yaptı. 

Sayın Valeriu Ghiletchi (Moldova, EPP/CD) Madrid’de (İspanya) 
10-11 Aralık 2013’te Avrupa Konseyi, İspanya Sağlık Sosyal Hizmet 
Bakanlığı ve İspanya Adalet Bakanlığı ile ortak düzenlenen “Çocuğa 
Karşı Cinsel İstismarı Önlemek” konulu konferanta AKPM’yi temsil 
etti. 
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Lanzarote Sözleşmesi Taraflar Komitesi çalışmalarına 
katılım

Sayın Marlene Rupprecht (Almanya, SOC) 20-21 Eylül 2011 
tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirilen Lanzarote Sözleşmesi 
Taraflar Komitesi’nin (Lanzarote Komitesi) ilk toplantısına katıldı ve 
Komite’nin usul kuralları ile ilgili önerilerde bulundu. 

Sayın Marlene Rupprecht de bu komitenin 29-30 Mart 2012’de 
Strazburg’da yaptığı ikinci toplantıda Parlamenterler Meclisi’ni temsil 
etmiş ve sözleşmenin uygulanmasının değerlendirilmesine yönelik 
usullerin belirlenmesinde aktif bir rol almıştır. 

Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin ilk Başkan 
Yardımcısı Sayın Valeriu Ghiletchi (Moldova Cumhuriyeti, EPP/
CD) komitenin 15-16 Ekim 2012’deki üçüncü toplantısında AKPM’yi 
temsil etmiştir. 

Komite’nin 21-22 Mart 2013’te Strasburg’da gerçekleşen 4. 
toplantısında AKPM ilgili Sekreteryası aracılığıyla temsil edilmiştir. 

Komite’nin 15-16 Mayıs 2013 tarihinde Strasburg’da gerçekleşen 5. 
toplantısına AKPM Çocuklar ile ilgili Genel Raportörü Sayın Stella 
Kyriakides (Kıbrıs, EPP/CD) katılmıştır.

Komite’nin 14-15 Ekim 2013’te Strasburg’da ve 9 Aralık 2013’te 
Madrid’de gerçekleşen 6. ve 7. toplantılarına AKPM’yi Sayın Valeriu 
Ghiletchi (Moldova, EPP/CD) temsil etmiştir. 
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Çocuklar ile ilgili bir AKPM Genel Raportörü’nün atanması 

Nisan 2012-Nisan 2013 dönemi için Sayın Marlene Rupprecht 
(Almanya, SOC) Nisan 2013-Nisan 2014 dönemi için ise Sayın Stella 
Kyriakides (Kıbrıs, EPP/CD) Çocuklarla ilgili Genel Raportör olarak 
atanmışlardır, . 

Çocuklarla ilgili Genel Raportör Sayın Rupprecht, ve kadınlara yönelik 
şiddet AKMP Genel Raportörü Sayın José Mendes Bota (Portekiz, 
EPP/CD) 11 Ekim 2012’de ilk kez kutlanacak Uluslararası Kız Çocuk 
Günü dolayısıyla ortak açıklama yapmıştır (Ek 4).

Parlamenterler Meclisi’nin dış etkinliklerde temsili

Sayın Gagik Baghdasaryan (Ermenistan, ALDE) 14-16 Haziran 
2011’de Erivan’da (Ermenistan) Parlamentolar Arası Birlik ve UNICEF 
tarafından düzenlenen ODA-BDT bölgesi (Orta ve Doğu Avrupa ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu) “Çocuk haklarının en güç durumdaki 
çocuklar için gerçekleştirilmesi” parlamenter seminerine katıldı. 
Baghdasaryan bu seminerde BEŞTE BİR Kampanyası ile ilgili bir 
sunum yaparak kampanyanın parlamento boyutuna açıklık getirdi 
ve Lanzarote Sözleşmesi’ne vurgu yaptı.

Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Komitesi’nin etkinlikleri

Oturumlar ve raporların incelenmesi

Sosyal, Sağlık ve Aile İşleri Komitesi 2011 yılında çocukların 
korunmasıyla ilgili iki rapor benimsedi. Bu bağlamda uzmanlarla iki 
oturum gerçekleştirildi: 

 ▶ “Çocuklara yönelik cinsel şiddetin durdurulması kampanyasının 
bir parçası olarak çocuk pornografisine karşı mücadele” (yeni 
başlığı: “Kararlı, çeşitli sektörleri kesen ve eşgüdümlü eylemlerle 
çocuk istismarı görüntülerine karşı mücadele”; Raportör: Sayın 
Agustín Conde Bajén (İspanya, EPP/CD), 22 Mart 2011’de Paris’te 
gerçekleştirildi (tutanaklar kampanyanın web sayfasında mevcuttur);
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 ▶ “Doğal felaketler ve kriz durumları sonrasında Avrupa çocuklar 
için neler yapabilir: Haiti örneği” (Raportör: Sayın Françoise 
Hostalier, Fransa, EPP/CD), 23 Mart 2011’de Paris’te gerçekleştirildi 
(tutanaklar kampanyanın web sayfasında mevcuttur).

Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi 2012 yılı 2 
ekim günü Strazburg’da yaptığı toplantıda “uluslararası evlat edinme 
işlemleri: çocuğun yüksek yararına saygının sağlanması”  başlıklı 
taslak raporu benimsedi (Raportör: Sayın Marlene Rupprecht, 
Almanya, SOC); bu metin Daimi Komite tarafından Kasım 2012’de 
ele alınacak. 

Komite, 19 Kasım 2012’de Moskova’da yapacağı bir sonraki 
toplantısında “Kararlı hukuksal ve siyasal girişimlerle çocuk seksi 
turizmine karşı mücadele” taslak raporunu görüşecek (Raportör: Sayın 
Valeriu Ghiletchi, Moldova Cumhuriyeti, EPP/CD).

Komite başkanı tarafından düzenli envanter çıkarma

Komitenin her toplantısında Başkan kampanyadaki son gelişmelerin 
envanterini çıkarmakta, bunun ardından komite üyeleriyle görüş 
alışverişi gerçekleşmektedir.

Milletvekilleri için iletişim ve irtibat araçları

Milletvekilleri için Lanzarote Sözleşmesi El Kitabı

Komite, çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı mücadelede yer alan 
parlamenterlerin ve diğerlerinin çalışmalarını kolaylaştırmak ve 
desteklemek üzere bir el kitabı hazırlamıştır. Ülkelerin kendi ulusal 
mevzuatlarında ele alınması gereken başlıca konuları öne çıkaran bu 
el kitabı Lanzarote Sözleşmesi’nin kavranmasında ve tanıtılmasında 
pratik bir araç durumundadır. 

El kitabının İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Azerice, 
Rusça ve Romence versiyonları mevcuttur. 
www.assembly.coe.int/oneinfive ve www.5te1.cocukhaklariizleme.org 
adresinden indirilebileceği gibi basılı versiyonu da bulunmaktadır. 
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BEŞTE BİR Kampanyasının parlamento boyutuyla ilgili 
broşür 

BEŞTE BİR Kampanyasının parlamento boyutuyla ilgili bilgilendirici 
bir broşür  “Parlamenterler çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı 
birleşti” başlığıyla yayınlanmıştır. 

Broşür kullanılan terminolojiyi ve çocuklara yönelik cinsel şiddete 
karşı mücadelede başvurulan yöntemleri ele almakta, kampanyanın bir 
parçası olarak ulusal parlamentoların ve AKPM’nin yapabileceklerini 
açıklamaktadır. Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanya, İtalyanca, Rusça 
ve Hırvatça versiyonları bulunan broşür ayrıca web sayfasından da 
indirilebilir (www.5te1.cocukhaklariizleme.org). 

Bültenler

Nisan 2011’den bu yana Parlamenterler Meclisi’nin her oturumunda 
Parlamenterler Ağının etkinlikleri hakkında üyeleri ve üye olmayanları 
bilgilendirmek ve kampanyanın parlamento boyutu ile ilgili haberleri 
aktarmak üzere bültenler yayınlanmaktadır. 

Hazırlanan yedi bülten Fransızca ve İngilizce olup web sayfasından 
indirilebilir.

Web sayfası

BEŞTE BİR Kampanyasının parlamento boyutu ile ilgili bir bölüm 
genel kampanya web sayfasına eklenmiştir. Bu bölüm, aynı zamanda 
genel kampanya sitesinin ana sayfasında görünen haberler dahil 
olmak üzere düzenli güncellenmektedir. Doğrudan erişim için: 
www.assembly.coe.int/oneinfive ve Türkçe web sitesi için www.5te1.
cocukhaklariizleme.org. 

Parlamenterlerin web sayfası ve oluşturdukları ağ, 28 Haziran 2011’de 
Strazburg’da yapılan toplantıda AKPM ülke delegasyonlarının 
sekreterlerine tanıtılmıştır. 



17

Görüşmeler

Bir dizi yeni görüşme kayda alınmış, kampanyanın web sayfasına 
(www.assembly.coe.int/oneinfive) yüklenmiş ve bunlara sosyal 
ağlardaki resmi Avrupa Konseyi sayfalarında da yer verilmiştir. 
Kendileriyle görüşülen önde gelen kişiler ve uzmanlar aşağıdadır: 

 ▶ Eleni Rapti, AKMP Yunanistan Delegasyonu, BEŞTE BİR Kampanyası 
Yunanistan İletişim Milletvekili ve Kampanya Koordinatorü;

 ▶ Jean Claude Migno, AKPM Başkanı;
 ▶ Stella Kyriakides, AKPM Çocuklarla ilgili Genel Raportör ve 

BEŞTE BİR Kampanyası Kıbrıs İletişim Milletvekili;
 ▶ Sílvia Eloïsa Bonet Perot, AKPM Andorra Delegasyonu, BEŞTE 

BİR Kampanyası Andorra İletişim Milletvekili;
 ▶ Gorana Hitrec, Çocuk Dernekleri Eşgüdümü Başkanı (Hırvatistan);
 ▶ Dusica Popadić, Ensest Travma Merkezi Direktörü, Belgrat 

(Sırbistan);
 ▶ Johannes Wilhelm Rörig, Almanya’da çocukların cinsel istismarı 

ile ilgili konular bağımsız temsilcisi;
 ▶ Deirdre Clune, İrlanda İletişim Milletvekili “İrlanda’da çocuklara 

yönelik cinsel şiddete karşı mücadelede kullanılacak materyaller”;
 ▶ Martha Leticia Sosa Govea, Meksikalı Senatör, Meksika AKPM 

delegasyonu üyesi ve İletişim Milletvekili;
 ▶ Maud de Boer-Buquicchio, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreter 

Yardımcısı;
 ▶ Thomas Hammarberg, Avrupa Konseyi eski İnsan Hakları Komiseri;
 ▶ Eric Ruelle, Lanzarote Sözleşmesi Taraflar Komitesi Başkanı;
 ▶ Liliane Maury Pasquier (İsviçre, SOC), Sosyal İşler, Sağlık ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı;
 ▶ Agustín Conde Bajén (İspanya, EPP/CD), Kararlı, sektörleri kesen ve 

uluslararası eşgüdümlü eylemlerle “çocuk istismarı görüntülerine” 
karşı mücadele raportörü (iki görüşme);

 ▶ Michail Katrinis (Yunanistan, SOC), Yunanistan eski İletişim 
Milletvekili;

 ▶ Marlene Rupprecht (Almanya, SOC), Parlamenterler Meclisi üyesi;
 ▶ Najat Maalla M’jid, BM Çocuk Satışı, Çocuk Fuhşu ve Pornografisi 

özel raportörü.
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Kampanya materyali

AKPM BEŞTE BİR Kampanyası logosunu kimi parlamentolara kendi 
dillerinden sağlamıştır (örneğin Türkçe, İspanyolca, Yunanca ve 
Hırvatça). 

BEŞTE BİR logolu rozetler ve diğer tanıtıcı materyaller (USB bellek 
anahtarlar, kalemler, post-it, defterler, çantalar ve şemsiyeler) 
hazırlanarak hükümetler arası sektörle işbirliği halinde geniş bir 
kesime dağıtılmıştır.

BEŞTE BİR Kampanyası logosunu taşıyan bir afiş bastırılmıştır ve 
kullanmak isteyen parlamenterler için hazırdır. 

Bilgi standı

AKPM’nin her oturumunda toplanılan yerin hemen dışında Kampanya 
ve onun parlamento boyutu hakkında bilgi veren, ilgili belgeleri ve 
kampanya materyallerinin bulunabileceği bir stant olacaktır. 

Bültenler ayrıca AKPM’nin her oturumunun başlangıcında iletişim 
milletvekillerine dağıtılmaktadır. 

Ergenler için videolar

Yönetmen Roland Edzard tarafından ergenlere yönelik iki dakikalık 
bir video klip hazırlanmıştır. Leventis Vakfı’nın mali desteği ile dört 
dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Yunanca) hazırlanan “Göl” 
isimli video klip’te; sakin bir aile pikniğinde aile üyelerinin cinsel 
istismar mağduru çocuk üzerindeki psikolojik baskısını gösterirken, 
doğrudan mağdurlara “sessizliği bozun” mesajı vermekte tüm 
Avrupa’da kullanılan 116 111 yardım hattını aramalarını söylüyor. 
20 Kasım 2013’te Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Avrupa’da 116 111 
hattı olan tüm ülkelerdeki televizyon kanallarına gönderilen video 
klip yaklaşık 6-8 milyon kişiye ulaşmıştır. 
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Video klibe www.assembly.coe.int/oneinfive/video adresinden ve 
YouTube’dan ulaşılabilmektedir. 

Videonun kısa ve uzun versiyonları kullanım hakkı sorunu olmadan ve 
parasız olarak televizyonlarda yayımlanabilir kalitede bulunmaktadır. 
Seslendirme yapılabilecek uluslararası versiyonu da bulunmaktadır. 

Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddeti Durdurmak İçin 
Parlamenterler Ağı

Ağın bileşimi ve hedefleri

Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi BEŞTE BİR Kampanyası 
bağlamında her ulusal parlamentodan kendisi ile Parlamenterler 
Meclisi arasında irtibatı sağlamak üzere bir parlamenter 
görevlendirmesini istemiştir. 

Bu şekilde oluşan ağda bugün Meksika Senatosu ile Frankofon 
Parlamenterler Meclisi’nden birer temsilci dahil olmak üzere 51 
parlamenterden oluşmaktadır. (bakınız Ek 2).

Ağın kampanyaya parlamentoları da katma çalışmasının hedefleri 
şunlardır: 

 ▶ çocuklara yönelik cinsel şiddetin durdurulmasında ulusal düzeydeki 
eylem ile Avrupa’daki eylem arasında bağlantı kurmak; 

 ▶ üye devletlerde soruna daha fazla dikkat edilmesini sağlamak; 
 ▶ ulusal parlamentoların girişimlerini belirlemek ve siyasal/yasal 

alandaki girişimlerle ilgili olarak örnek uygulamaların paylaşılmasını 
sağlamak;

 ▶ çocukların daha iyi korunmalarını sağlamada kullanılacak bir araç 
olarak Lanzarote Sözleşmesi’ni tanıtmak. 
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Ağ toplantıları

Ağ, bugüne dek 15 konulu toplantı yapmıştır ve bir de olağanüstü 
toplanmıştır. Genel bir kural olarak toplantılar Parlamenterler 
Meclisi’nin Strazburg’da gerçekleştirdiği oturumların bir parçası 
olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte, üye devletlerden birinin çağrısı 
üzerine yılda bir kez Parlamenterler Meclisi oturumlarının dışında 
da toplantı yapılabilir. Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı ağa 
sürekli destek sağlar ve Avrupa Konseyi BEŞTE BİR Kampanyasındaki 
son gelişmelerle ilgili olarak parlamenterleri bilgilendirir. 

Birinci Toplantı: 26 Ocak 2011, Kampanyanın parlamento boyutunun 
devreye sokulması ve milletvekilleri için hazırlanan Lanzarote 
Sözleşmesi el kitabının tanıtılması;

İkinci Toplantı: 13 Nisan 2011, internette çocuk pornografisine karşı 
mücadele. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Çevrimiçi Çocuk 
Koruma Girişimi Baş Uzman Danışmanı Sayın John Carr (Birleşik 
Krallık, internetteki tartışmalı görüntülerin engellenmesinin ya da 
bilinmesinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgilendirmede 
bulundu;

Üçüncü Toplantı: 22 Haziran 2011, çocukların “hazırlanması”. Aile 
içi şiddetin ve cinsel saldırının önlenmesi alanında uzman savcı Sayın 
Ulrika Rogland (Malmö-İsveç) İsveç’te çocukların “hazırlanmasının” 
suç sayılmasına ilişkin bilgiler verdi; 

Dördüncü Toplantı: 5 Ekim 2011, çocuk seks turizmine karşı 
mücadele. Birleşmiş Milletler Çocuk Satışı, Çocuk Fuhşu ve 
Pornografisi Özel Raportörü Najat Maalla M’jid bu toplantıdaki görüş 
alışverişine katılarak katkıda bulundu. Kendisi aynı gün AKPM’nin 
tam katılımlı oturumuna hitaben bir konuşma yaptı;

Beşinci Toplantı: 17 Kasım 2011 (Floransa), UNICEF Innocenti 
Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde gerçekleştirilen toplantının 
konusu: çocuklara yönelik cinsel şiddetin önlenmesi. Bu vesileyle, 
BEŞTE BİR Kampanyası ile Parlamenterler Meclisi’nin ve Yerel ve 
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Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin kampanyaya katkıları konusunda bir 
ilk değerlendirme yapıldı. İletişim Milletvekillerinin benimsedikleri 
Floransa Bildirgesi, çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı mücadele 
ve Lanzarote Sözleşmesi’nin yaygınlaştırılması taahhüdünü bir kez 
daha teyit etti (Ek: 3);

Altıncı Toplantı: 24 Ocak 2012, çocuklara yönelik cinsel şiddetin 
telafisinin ve önlenmesinin yollarını bulmak. O dönemde Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komiseri olan Sayın Thomas Hammarberg 
ile Lanzarote Sözleşmesi Taraflar Komitesi Başkanı Sayın Eric Ruelle 
tartışmalarda yer aldılar; 

Yedinci Toplantı: 24 Nisan 2012, çocuklara yönelik cinsel şiddetle ilgili 
kuşkuların bildirilmesinin zorunlu tutulması. Parlamenterler Meclisi 
tarafından Avrupa Parlamenter Araştırmalar ve Dökümantasyon 
Merkezi (ECPRD) aracılığıyla başlatılan, böyle bir zorunluluğun 
olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonuçları bu toplantı sırasında 
yayınlandı ve sunuldu. Çocukların cinsel istismarı konularında 
bağımsız temsilci Sayın Johannes-Wilhelm Rörig (Almanya), İrlanda 
İletişim Milletvekili Sayın Deirdre Clune ve Fransa ve Birleşik Krallık 
çocuk ve ergen psikiyatrisi danışmanı Sayın Catherine Bonnet da bu 
konudaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı; 

Sekizinci Toplantı: 27 Haziran 2012, cinsel suçlar işleyen ve sorunlu 
cinsel davranışları olan çocuklar. İki deneyimli psikolog, Salerheill 
Psikoloji Bölümünden (İzlanda) Sayın Ólafur Örn Bragason ve Münih 
(Almanya) Cinsel Şiddetin Erkek Mağdurları için İrtibat, Enformasyon 
ve Danışmanlık Dairesi’nden Dr. Peter Mosser tartışma için birer 
sunuş yaptılar. Bu sunuşlar, cinsel suçlar işleyen küçük yaşlardaki 
kişilerin psikolojisi konusunda katılımcıları aydınlattı. Aslında bu 
suçlara yönelenlerin kendileri de daha önce aynı suçların mağduru 
olmuşlardı. Uzmanlar, terapide ailelerin rolüne dikkat çektiler; 

Dokuzuncu Toplantı: 3 Ekim 2012, “Cinsel şiddete karşı mücadele: 
çocukların güçlendirilmesi”. Tartışmanın sunumu, Çocuk Dernekleri 
Eşgüdümü Başkanı  (Hırvatistan) ve Ensest Travma Merkezi (Belgrat, 
Sırbistan) Direktörü Sayın Dusica Popadić tarafından yapıldı.
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Bu ve diğer tüm toplantıların tutanaklarına İngilizce olarak kampanya 
websitesinden ulaşılabilir. 

Ağ üyeleri bu toplantılara yoğun ilgi gösterdiler ve kendi ülkelerindeki 
deneyimlerini diğer ülke milletvekilleriyle paylaşmaktadır. 
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Ulusal parlamentoların Avrupa 
Konseyi BEŞTE BİR Kampanyası 
ile bağlantılı eylemleri

İletişim Milletvekilleri girişiminin başlamasıyla birlikte 2011 
yılından bu yana çeşitli ülkeler çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı 
mücadeleye katılmıştır. Farkındalık yaratılmasına yönelik çeşitli 
etkinlikler düzenlenmiş, bu etkinlikler sırasında Lanzarote Sözleşmesi, 
Avrupa Konseyi Kampanyası ve milletvekilleri için el kitabı ülke 
yönetimlerine ve ilgili aktörlere sistematik biçimde tanıtılmıştır. Kimi 
ülkeler, Lanzarote Sözleşmesi’ne uyum sağlamak üzere kendi ceza 
yasalarında değişikliklere gitmiştir. Bugüne dek Sosyal İşler, Sağlık 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’ne bilgi verilmiştir:

Andorra

Andorra Meclisi 13 Haziran 2013 tarihinde BEŞTE BİR Kampanyasını 
başlatmıştır. Meclis kampanyası çerçevesinde internetteki sosyal 
ağlar ve çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismar ile ilgili bir konferans 
düzenlenmiştir. Ayrıca Kiko ve El video klibi devlet televizyonu 
tarafından yayınlanmaya başlanmıştır.
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Ermenistan

Ermenistan Ulusal Meclisi, Parlamentolar Arası Birlik ve UNICEF 
tarafından 14-16 Haziran 2011’de düzenlenen “Çocuk haklarının en 
güç durumdaki çocuklar için gerçekleştirilmesi” bölgesel seminerine 
Erivan’da ev sahipliği yapmıştır. Bu toplantı sırasında Ermenistan 
İletişim Milletvekili Sayın Gagik Baghdasaryan, BEŞTE BİR 
Kampanyasının parlamento boyutu ile ilgili bir sunum yapmıştır.

Avusturya

Avusturya İletişim Milletvekili Sayın Stefan Schennach, BEŞTE BİR 
Kampanyasını 22 Haziran 2012’de Salzburg’da yapılan Avusturya 
Kentler Federasyonu  (Österreichischer Städtebund) toplantısında 
tanıtmıştır. Kent temsilcileri kampanyanın hedeflerine nasıl katkıda 
bulunabileceklerini, çocukların cinsel istismarına karşı mücadele 
amaçlı önlemlerin nasıl güçlendirilebileceğini tartışmıştır. Katılımcılar 
kampanyanın hedeflerini yerel düzeyde tanıtmayı, sıkıntı içindeki 
çocuklar ve gençlere yönelik hizmetlerin geliştirilmesini desteklemeyi 
taahhüt etmişlerdir. 
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Azerbaycan

Azerbaycan Ulusal Meclisi 5 Nisan 2011 tarihinde düzenlenen bir 
tartışmada çocuklara yönelik şiddeti önlemenin ve kamuoyunu 
bu konuda daha duyarlı kılmanın yolları üzerinde durmuştur. 
Azerbaycan İletişim Milletvekili Sayın Sevinj Fataliyeva BEŞTE BİR 
Kampanyasının parlamento boyutu ile ilgili bir sunuş yapmıştır. 
Parlamenterler, STK temsilcileri ve medya bu toplantıya Meclis Başkan 
Yardımcısı Sayın Bahar Muradova’nın himayesinde katılmışlardır.

Çocuklarla birlikte, “Şiddete hayır diyoruz” başlıklı bir tartışma 
toplantısı Sayın Fataliyeva’nın çağrısı üzerine 22 Aralık 2011 tarihinde 
Bakü’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılan altı çocuk okullardaki 
şiddet, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve istismar mağduru çocukların 
psikolojik durumuyla ilgili konularda konuşmuştur. Toplantıya 
katılan Parlamento, hükümet, kurum ve STK temsilcileri, psikologlar, 
öğretmenler ve ana babalar bu konuları çocuklarla tartışmıştır. 
Toplantıda ayrıca çocuklara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili 
broşürler dağıtılmıştır. 

Bir başka tartışma toplantısı da 5 Nisan 2012’de Bakü’de yapılmıştır. 
10-16 yaş grubundan öğrencilerle yapılan bu toplantıda ise çocuğun 
toplumdaki ve şiddetin önlenmesindeki rolü ele alınmıştır. Toplantıda 
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ayrıca çocuklara yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili broşürler 
dağıtılmıştır. 

30 Nisan 2012 tarihinde Parlamentoda uluslararası uzmanların, 
Parlamento ve Hükümet temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 
konferansın konusu ise “Çocuklara yönelik şiddet: nedenler ve 
önleme” olmuştur. 

İki eğitim çalışması düzenlenmiştir: Bunlardan çocuklara yönelik olan 
ve bir Alman psikolog tarafından yönetilen ilki her tür şiddete karşı 
kişisel korunmayı ele alırken (1 Mayıs 2012), polise yönelik olan diğer 
eğitimde çocuğun yeniden mağdur duruma düşmemesi için şiddet 
olaylarında nasıl davranılacağı tartışılmıştır (2 Mayıs 2012).

Belçika

BEŞTE BİR Kampanyası Belçika Meclisi İletişim Milletvekili Sayın 
Cindy Franssen Belçika Meclisinde Ceza Yasası’na çocuğu cinsel 
sömürüye hazırlama (grooming) kavramının girmesini ile yasal 
korumanın garanti altına alınması amacıyla “çocukların internet 
ortamlarında cinsel sömürülerini önlemek için internet ortamlarında 
yasa tasarısı” vermiştir. 

Kıbrıs

“Çocuklar için Umut” UNCRC Politika Merkezi adındaki STK Kıbrıs 
eski İletişim Milletvekili Sayın Athina Kyriakidou himayesinde BEŞTE 
BİR Kampanyasını 2011 yılı başında Kıbrıs’ta başlatmıştır. 

Başlarda Lanzarote Sözleşmesi’nin onaylanmasını savunmak adına 
bir kampanya ulusal komitesi oluşturulmuştur. Ulusal komite ilk 
toplantısını 9 Ocak 2012 tarihinde yapmıştır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı hükümetin başta cinsel şiddet olmak üzere çocuklara 
yönelik şiddetin her biçimiyle mücadele kararlılığını bir kez daha 
vurgulamış ve mümkün olduğu kadar çok sayıda aktörün ulusal 
kampanyaya katılması çağrısında bulunmuştur. 
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5 Aralık 2011’de Temsilciler Meclisi İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği 
Komitesi, hükümetten ve hükümet dışı sektörden paydaşlarla, aile 
ve eğitimcilerin dernekleriyle bir araya gelmiştir. Toplantının amacı, 
Lanzarote Sözleşmesi’nin yaygınlaştırılmasında sağlanan ilerlemenin 
değerlendirilmesi ve Sözleşme’nin onaylanması için Ceza Yasasında 
yapılması gereken değişikliklerin tartışılmasıydı. 

Komite 6 Ocak 2012 tarihinde Sözleşme’nin tanıtılmasındaki 
gelişmeleri değerlendirmeye yönelik bir toplantı daha düzenledi. 
Parlamenterler medyadan kampanyanın yaygınlaştırılmasında daha 
aktif tutum almasını talep ettiler. Okul-aile birlikleri ise, cinsel istismar 
ve sömürü olaylarını belirleme, bildirme ve bu tür durumları ele alma 
açısından bilgilendirilme ve eğitilme talebinde bulundu. 

Kıbrıs üniversitelerinde çocukların sömürülmesi konusuna ilişkin 
dersler verildi. Üniversiteler, yetkilileri Lanzarote Sözleşmesi’nin 
onaylanmasına teşvik için “Çocuklar için Umut” tarafından başlatılan 
dilekçe kampanyasında yer almışlardı. Bu çerçevede, “Çocuklar için 
Umut” Genel Direktörü Kıbrıs Parlamentosu Başkanı ile Sözleşme’nin 
onaylanması konusunda 23 Kasım 2011 tarihinde bir görüşme 
yapmıştır. 

Almanya

Alman Hükümeti, BEŞTE BİR Kampanyasının parlamento boyutunu 
desteklemek üzere iki vesileyle iki büyük gönüllü katkıda bulunmuştur. 
Almanya İletişim Milletvekili ve Çocuklarla ilgili Genel Raportör 
Sayın Marlene Rupprecht, özellikle hükümet kuruluşları ve STK’lar 
nezdinde kampanyanın ulusal ölçekte aktif biçimde tanıtılması 
yönünde çaba göstermiştir. Almanya  çocuğa karşı cinsel şiddet ile 
mücadele ulusal eylem planı hazırlamış ve federal meclisinde kabul 
etmiştir. Altı dilde hizmet veren bir internet portalı madurlara, 
ailelerine ve yardım ihtiyacı olan herkese hizmet için açılmıştır. 
“İstismara yer yok” adında bir ulusal kampanya da sürdürülmektedir. 
(www.kein-raum-fuer-missbrauch.de) 
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Fransa

AKPM Başkanı Milletvekili ve Dammarieles-Lys Belediye 
Başkanı Sayın Jean-Claude Mignon kendi belediyesindeki çocuk 
parlamentosunun son dokuz yıl içinde her yıl toplanmasını sağladı. 
2012 yılı için seçilen tema ise “Cinsel şiddete hayır” idi. Projede 
öğretmenler de yer aldıklarından, kent tarafından hazırlanan 
kaynaklardan (ders materyalleri, çizgi romanlar, sınıflardaki 
UNICEF tartışmaları) hareketle gerek çocukları gerekse ana babaları 
bilgilendirmek ve uyarmak mümkün oluyordu. Bu etkinlikler 
sayesinde ayrıca çocuklara yönelik iki istismar vakası da tespit edilmiş 
oldu. 

Yunanistan

AKPM Yunan delegasyonu, özellikle o zamanlar İletişim 
Milletvekili olan Sayın Michail Katrinis kampanyanın ulusal ölçekte 
düzenlenmesinde sürükleyici olmuştur. Kampanyada çocukların 
cinsel sömürü ve istismardan korunmalarına yönelik çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. 
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Kampanyanın açılışı 9 Haziran 2011’de Atina’da Helenik Çocuk Sağlığı 
Enstitüsü ile işbirliği halinde düzenlenen bir törenle gerçekleşmiştir. 
Etkinliğe, devletten ve sivil toplumdan 500 kadar temsilci katılmıştır. 
Bunların arasında Eğitim Bakan Yardımcısı, belediyelerin ve Attica 
bölgesinin temsilcileri, parlamenterler, yargıçlar, öğretmenler, 
STKlar, ana babalar ve çocuklar yer almıştır. Yunan Parlamentosu 
Başkan Yardımcısı Sayın Rodoula Zissi konferansın açış konuşmasını 
yapmıştır. Bu etkinlik, katılımcıları bilgilendirmeyi ve farkındalık 
yaratmayı, siyasal liderleri Yunan mevzuatını güçlendirmeye davet 
etmeyi amaçlamaktaydı. 

Konferans, Avrupa Konseyi Kampanyasına ilişkin materyallerin 
Yunancaya çevrilmesinde ve dağıtılmasında Avrupa Konseyi 
Sekretaryasının desteğini almıştır. Etkinliğe ilişkin DVD’ler, çocuklara 
yönelik cinsel şiddete karşı mücadele ağında yer alan parlamenterlere 
dağıtılmıştır. 

Sayın Michail Katrinis’in desteğiyle, BEŞTE BİR Kampanyasını 
tanıtma amaçlı dört bölgesel etkinlik daha düzenlenmiştir. Bunlardan 
ilki 14 Kasım 2011’de Selanik’te gerçekleştirilmiştir. İkincisi ise 12 
Aralık 2011’de İraklion’da.  Üçüncü etkinlik 16 Ocak 2012’de Chalcis’te 
düzenlenmiştir. 
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Son etkinlik ise 5 Eylül 2012’de İraklion’da gerçekleşmiştir. Bu 
etkinliklere bölgesel ve yerel yönetimlerin, yerel organların ve 
okulların temsilcileri, psikiyatrlar, psikologlar ve çeşitli kesimlerden 
yurttaşlar katılmışlardır. Bu katılım genişliği, yerel nüfusun istismar 
olaylarına karşı duyarlılık geliştirilmesinin önemini ve buna yönelik 
ihtiyacı ortaya koymaktadır. 

Yunanistan’daki yönetimler, çabalarını ülke düzeyindeki organların ve 
aktörlerin eylemlerini koordine etmeye ve çocuklara yönelik şiddetle 
mücadelede bir ulusal strateji belirlemeye yoğunlaştırmaktadır. 
Yapılan işler arasında ilgili yasal çerçevenin geliştirilmesi ve ilgili 
kurumlara yeni yetkiler tanınması da yer almaktadır. 

İzlanda

İzlanda Parlamentosu Lanzarote Sözleşmesini onaylayan kararın 
ardından, yargı usullerinin Sözleşme’de öngörülenlere uyumunu 
sağlamak amacıyla Ceza Yasasının kimi hükümlerinde değişiklik 
yapmıştır. Lanzarote Sözleşmesi 20 Eylül 2012 tarihinde onaylanmıştır.
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İtalya

Parlamenterler Ağının 5’inci toplantısında, İtalya İletişim Milletvekili 
Sayın Fiamma Nirenstein ile İtalya AKPM delegasyonunu başkanı 
çocukların korunması açısından İtalya’da yasal düzenleme alanında 
kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi. 

İtalya Parlamentosunda çocuklarla ilgili bir daimi komite 
bulunmaktadır. Bu komitede, her iki meclisten toplam yirmi 
temsilci yer almaktadır ve komite ilgili uluslararası anlaşmaların 
uygulanmasına nezaret etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Kız Çocuk Günü dolayısıyla Terre 
des Hommes-İtalya 11 Ekim 2012 tarihinde “Indifesa” adını taşıyan 
üç yıllık bir kampanya başlatmıştır. Kampanyanın amacı, İtalya’daki 
genel kamuoyunun ve kurumların dikkatini şiddet, istismar ve alınıp 
satılma gibi olumsuzlukların genellikle sessiz mağdurları konumunda 
olan kız çocukların durumuna çekmek ve kız çocukların eğitim, sağlık 
ve korunma haklarını güvence altına almaktır. 

Lüksemburg

Temsilciler Meclisi 28 Haziran 2011 tarihinde Lanzarote Sözleşmesi 
ile Birleşmiş Milletler çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin çocuk 
satışı, çocuk fuhşu ve pornografisi ile ilgili İsteğe Bağlı Protokolünü 
onaylayan bir yasayı kabul etmiş ve Ceza Yasası ile  Ceza Muhakemeleri 
Usul Yasası’nın kimi maddelerini değiştirmiştir. 

Meksika

Meksika Senatosu 2011 yılında Meksika İletişim Milletvekili Sayın 
Martha Leticia Sosa Govea’nın girişimiyle “Campana para detener 
la violencia cinsel contra los ninos” adını taşıyan parlamento 
kampanyasını başlatmıştır. 

Senato “Kız çocuklara, erkek çocuklara ve ergenlere yönelik cinsel 
şiddetin durdurulması” temasıyla dört bölgesel forum düzenlemiştir. 
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Lanzarote Sözleşmesi bu forumlardan her birinde tanıtılmıştır. 
Forumlardan ilki 6 Temmuz 2011’de Hermosillo’da, ikincisi ise 9 Eylül 
2011’de Cancún’da yapılmıştır.

Üçüncü forum 30 Eylül 2011’de Monterrey’de, dördüncüsü ise 14 Ekim 
2011’de Manzanillo’de yapılmıştır. Son olarak, bölgesel forumların 
sonuçlarını genel olarak toparlayan bir ulusal forum 9 Kasım 2011 
tarihinde Senato’da gerçekleştirilmiştir. 

Bu forumlar, başta fuhuş, pornografi ve “hazırlama” (çocukların 
internette cinsel amaçlarla yönlendirilmeleri) olmak üzere çocukların 
cinsel sömürüsüne ve istismarına karşı mücadelede etkili yasal 
düzenlemeleri görüşmek üzere yerel ve federal yönetimlerden 
yetkilileri, parlamenterleri, yargıçları ve STK’ları bir araya getirmiştir. 
Forumlarda ülkedeki politikalara ve uluslararası hukuksal çerçeveye 
ilişkin sunumlar yapılmıştır. 

Sayın Martha Leticia milletvekilleri için el kitabını katılımcılara 
tanıtmıştır. Lanzarote Sözleşmesi el kitabı ile sözleşmeye ilişkin 
bir açıklama notu İspanyolcaya çevrilerek Senato’nun bu sorun ve 
kampanya için oluşturduğu web sayfasına konulmuştur: 
www.senado.gob.mx/hoy/violencia_cinsel_ninos/index.htm
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Çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı mücadelede Meksika 
çocuğun yüksek yararını ilgili yasal düzenlemelerin merkezine 
yerleştirmektedir. Ülke, turizm sektöründe çocukların cinsel istismarı 
kapsamındaki fiillerin belirlenmesi için büyük çaba harcamaktadır. 
Ayrıca, çocukların bilgilendirilmesi amacıyla önleyici ilkelerin ve 
cinsellik eğitiminin okul müfredatına konulması öngörülmektedir. 

Monako

Monako Ulusal Meclisi, Monako’nun ev sahipliğinde 20-21 Kasım 
2011 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Çocuk Hakları 
Stratejisi 2012-2015 Konferansı vesilesiyle BEŞTE BİR Kampanyasının 
ulusal parlamenter boyutunu başlattı. 

21 Kasım 2011 tarihinde Grimaldi Forumunda Enselansları 
Hanover Prensesi’nin de katılımıyla üst düzey bir yuvarlak masa 
toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantının teması şuydu: “Çocukların 
korunmasına yönelik stratejilerin etkili biçimde yaşama geçirilmesi: 
kamu yönetimleri, özel sektör ve sivil toplum arasındaki etkileşim.” 
Katılımcılar arasında Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 
de Boer-Buquicchio, AKPM Çocuklarla ilgili Alt Komite üyeleri, 
Ulusal Meclis üyeleri, Monako Prensliği yönetimi ve STK’lar yer 
alıyordu. 
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Karadağ

10 Şubat 2012 tarihinde Başbakan Igor Lukšić ülkenin BEŞTE BİR 
Kampanyasına katılım biçimi konusunda bir karara varmak üzere 
Podgorica’da bir çalışma toplantısı düzenledi. Çocuklara yönelik 
şiddete karşı mücadelede yeri ve görevleri olan yönetimler bu 
toplantıya katıldılar. Ülke İletişim Milletvekili Sayın Valentina 
Radulović-Šćepanović bu toplantıda kampanyaya ilişkin bir sunum 
yaptı. 

2 Mart 2012 tarihinde, ulusal kampanya programını hazırlamakla 
görevlendirilen ulusal ekip Podgorica’da koordinatör konumundaki 
Sayın Radulović Šćepanović ile bir araya geldi. Ekipte her kademeden 
paydaşlar yer almaktadır. Ulusal kampanya programı kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlikler ise şunlardır: 

“Cinsel şiddet mağduru çocuğun teşhisi ve tıbbi/psikososyal tedavisi” 
konulu yuvarlak masa toplantısı 19 Nisan 2012 tarihinde Podgorica’da 
gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Sayın Miodrag Radunović toplantının 
açış konuşmasını yaptı. Sayın Radulović-Šćepanović BEŞTE BİR 
Kampanyasını tanıttı ve bu bağlamdaki ulusal etkinlikler konusunda 
bilgi verdi. Sağlıkçıların bu alandaki hizmet içi eğitim ihtiyacının ve 
mağdurlara gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesinin önemi özellikle 
vurgulandı.
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İkinci yuvarlak masa toplantısının konusu “Cinsel şiddetin çocuk 
ve küçük yaşlardaki mağdurlarının korunmasında mevcut pratik ve 
yasal deneyimler” idi. Yüksek Mahkeme’nin girişimiyle bu yuvarlak 
masa toplantısı 26 Nisan 2012 tarihinde Cetinje’de gerçekleştirildi. 
Konuşmacılar, cinsel şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması ve 
mağdurlara sağlanacak hizmetler bağlamında uzmanlık ve deneyim 
paylaşımı konularına ağırlık verdiler. 

Fizyoterapist, Zagreb Üniversitesi öğretim görevlisi ve Zagreb çocuk 
koruma polikliniği direktörü Sayın Gordana Flander (Hırvatistan) 
tarafından 17 Mayıs 2012 tarihinde Budva’da “Turizm merkezlerinde 
çocuk istismarı” başlıklı bir konferans verilmiştir. Konferansta, 
eğitim sistemi, emniyet ve turizm organizasyonlarının temsilcilerine 
çocukların cinsel istismarı alanındaki Hırvatistan deneyimi ve kültürel 
engellerin ötesinde bu soruna ilişkin farkındalık yaratma başlıklarında 
bir sunum yapılmıştır. Konferansın ardından tartışma bölümüne 
geçilmiştir. 

Sponsorluğunu Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı ile 
belediyeler birliğinin yaptığı “Sınırlarda ve turizm merkezlerinde 
insan ticaretinin önlenmesi bağlamında çocukların cinsel istismarı” 
başlıklı panel 23 Mayıs 2012 tarihinde Rožaje’de gerçekleştirilmiştir. 
Rožaje Belediye Başkanı, Arnavutluk ve Kosova sınırındaki bu 



36

kasabada giderek yaygınlaşan insan kaçakçılığına karşı mücadeleyi 
öngören bu projeye güçlü bir destek vermiştir. 

Romanya

24 Kasım 2011’de Romanya Senatosu (Meclisi) “Çocukların cinsel 
sömürüden korunması – güçlükler, örnek uygulamalar ve kılavuzlar” 
başlıklı bir tartışma toplantısı düzenledi. Bu toplantıda BEŞTE BİR 
Kampanyası aynı zamanda tartışmalarda moderatörlük de de yapan 
Senatör ve Romanya İletişim Milletvekili Sayın Sorin-Constantin 
Lazar tarafından tanıtıldı. Romanya Senatosu İnsan Hakları, Din ve 
Azınlıklar Komitesi Başkanı ve AKMP üyesi Senatör György Lanzarote 
Sözleşmesi’nin amaçları hakkında açıklamalarda bulundu. Açılış 
oturumunun ardından, çocukların cinsel sömürüsünde risk faktörleri 
ve Romanya’da çocukların cinsel sömürüsüne karşı mücadelede 
öncelikler olmak üzere iki konuda oturumlara geçildi. 

Bu etkinlik sırasında, katılımcılara Milletvekilleri için Lanzarote 
Sözleşmesi el kitabının Romence elektronik versiyonu dağıtılmıştır. 
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Portekiz

Parlamenterler Ağının 5’inci toplantısında Portekiz İletişim 
Milletvekili Sayın Maria de Belém Roseira ülkesinde çocukların 
her tür şiddetten korunması çabalarının tüm kamu yönetimlerinin 
katılımını esas aldığını belirtmiştir. Roseira, Portekiz’deki ilgili yasal 
düzenlemelerin tutarlılık taşıdığını ve çocuğun yüksek yararını 
gözettiğini vurgulamıştır. 

Rusya Federasyonu

BEŞTE BİR Kampanyası Moskova’da 29 Mart 2012’de Rusya 
Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı ve annelik ve Çocuk Refahı 
Ulusal Komitesi Başkanı Sayın Svetlana Orlova’nın girişimiyle 
başlatıldı. Rusya’da çocukların korunmasına yönelik bir ulusal eylem 
planının parlamentoda tartışılması vesilesiyle başlatılan kampanya 
tüm Rus medyasında geniş ilgi gördü. 

Bölgesel ölçekte olmak üzere bir başka girişim St. Petersburg Eğitim 
Bilimleri Üniversitesi’nde Nisan 2012’de gerçekleştirildi. 

Rusya 2012 yılında mahkemelerce verilen hükümlerin infazı sürecinde 
çocuğa karşı cinsel istismar vakalarında hükmün askıya alınmasını 
kaldırır şekilde yasalarını sertleştirdi. 

Sırbistan

BEŞTE BİR Kampanyası Belgrat’taki Ensest Travma Merkezi’nin 
girişimiyle ve Avrupa Konseyi Belgrat Ofisiyle işbirliği halinde 
Sırbistan’da 20 Nisan 2012 tarihinde başlatıldı. Olay, çeşitli medya 
organlarında, gazetelerde ve televizyon kanallarında yer buldu. 

Bu arada, çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilmiştir: ilk ve orta dereceli 
okul öğrencileri için 3 açık gün ve kampanyayla ilgilenen medya 
mensupları için eğitim. 
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Belgrat’taki Ensest Travma Merkezi ve Avrupa Konseyi Belgrat Ofisi 
temsilcileri Sırp Parlamentosu Başkanıyla da bir araya gelmiştir. 
Temsilciler bu buluşmada Sırbistan’daki BEŞTE BİR Kampanyası 
kapsamındaki son gelişmeler ve gelecekteki planlara ilişkin bilgi 
vermişlerdir. 

Sırbistan Meclisi 8 Nisan 2013’te yeni bir yasa ile çocuk sinsel sömürü 
ve istismarı (fuhuş için satma, mal ya da başka bir çıkar için çocuğu 
cinsel bir meta olarak satma, pornografik materyalleri bulundurma, 
dağıtma ya da çocukları bu amaçla kullanma dahil) yapanlara verilen 
cezaları ağırlaştırdı. Yeni yasaya göre pedofili ve tecavüz hükmü zaman 
aşımına tabi olmamakta ve hükümlüler cezalarını çektin sonra yirmi 
yıl boyunca izleneceklerdir. Daimi bir pedofil kayıt sistemi (DNA’ları 
da dahil) oluşturulacaktır. 

İsveç

BEŞTE BİR Kampanyası İsveç Parlamentosuna resmen sunulmuştur. 
İsveç İletişim Milletvekili Sayın Carina Ohlssonve Sayın Marietta de 
Pourbaix-Lundin ki her ikisi de AKPM üyesidir, ilgili tartışmalarda 
yer almıştır. 

Kampanya, TV haberlerinde prime time ve günlük gazetelerde geniş 
yer bulmuştur. 

İsviçre

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi 
Başkanı Sayın Liliane Maury Pasquier İsviçre Federal Meclisi’ne 
Lanzarote Sözleşmesi’nin onaylanmasına ilişkin soru yöneltirken 
İsviçre yasalarında yer alıp Sözleşme ile uyum açısından değiştirilmeyi 
bekleyen hükümler hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
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Türkiye

Bir STK olan Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (UÇM) teşviki ile 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bünyesinde 
bulunan Çocuk Hakları İzleme Komitesi himayesinde, UNICEF 
Türkiye Ofisi, UÇM ve Yasama Derneği ortaklığında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 20 Kasım 2013 Çocuk Hakları 
Günü’nde düzenlenen bir panel ve 15 milletvekilinin, 100’ü aşkın 
STK temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımı ile BEŞTE BİR 
Kampanyası başlamıştır. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Necdet Ünüvar’ın açılış konuşması yaptığı panelde İstanbul 
Milletvekili ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi Başkanı Türkan 
Dağoğlu, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, MHP Eskişehir 
Milletvekili Ruhsar Demirel, CHP İzmir Milletvekili Rıza Mahmut 
Türmen, AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Yasama Derneği 
Genel Sekreteri Habip Kocaman, UNICEF Türkiye Ofisi Temsilcisi 
Simon Vis, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı 
Govert Visser ve UÇM Genel Müdürü Prof. Dr. Münevver Bertan 
birer konuşma gerçekleştirmişlerdir.
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Beşte Bir Kampanyasının yerel ayağı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
(EBB) Meclis Salonunda 28 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen imza 
töreni ve kampanya tanıtım toplantısı ile başlamıştır. Belediye meclis 
üyelerinden, Eskişehir Barosu avukatlarından, STK temsilcilerinden 
ve basın mensuplarından oluşan 50’yi aşkın davetlinin katıldığı bu 
toplantıda, kampanyanın yerel düzeyde ortağı olan EBB Avrupa 
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin “Kentler ve Bölgeler 
sözleşmesini” Türkiye’de imzalayan ilk yerel yönetim olmuştur.  
Kampanyanın Türkiye’deki diğer yerel yönetimlere ulaştırılması için 
UÇM halen Türkiye Belediyeler Birliği ile işbirliği içinde çalışmaktadır. 

Ulusal Kampanya hakkında daha fazla bilgi için:
www.5te1.cocukhaklariizleme.org 

Ukrayna

“Çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele: birbirleriyle bağlantısız 
eylemlerden entegre stratejilere” başlıklı uluslararası konferans Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ukrayna başkanlığı bağlamında 24-25 
Mayıs 2011 tarihlerinde Kiev’de gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi 
Komite çocuk haklarının korunmasına birinci derece öncelikleri 
arasında yer vermektedir. 

Lanzarote Sözleşmesi’nin 27 Ağustos 2012 tarihinde onaylanmasının 
ardından Ceza Muhakemeleri Usulünde ve Ceza Yasası’nda 
değişiklikler yapılmıştır. Çocukların esenliği konusunda duyarlı olan 
Parlamento, çocukların cinsel şiddetten, fuhuştan ve pornografiden 
korunmaları ve bu tür fiillerin mağduru çocukların rehabilitasyonu 
çerçevesinde bir dizi yasa çıkartılmasıyla ilgili tartışmalar yürütmüştür. 

Birleşik Krallık (BK) 

BK Avam Kamarası toplantıları sırasında 26 Nisan ve 9 Mayıs 2013 
tarihlerindeki toplantılarda BK İletişim Milletvekili Sayın Michael 
Connarty BEŞTE BİR Kampanyası hakkında bilgi vermiş ve Lanzarote 
Sözleşmesi’ni henüz onaylamamış olması nedeniyle Birleşik Krallığa 
sorular yöneltmiştir. 
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Sonuçlar ve tavsiyeler

Avrupa Konseyi eski Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-
Buquicchio’nun vurguladığı gibi, “kampanya, bir farkındalık yaratma 
aracı olmanın ötesinde aynı zamanda güçlendirici bir araçtır.” Bu 
araç, üye Devletleri çocuklara, ana babalara ve onlarla birlikte çalışan 
profesyonellere cinsel şiddet olaylarının önlenmesi ve bildirilmesi 
gerekli bilgileri ve yöntemleri sağlamayı özendirmektedir. 

Avrupa Konseyi BEŞTE BİR Kampanyasıyla ilgili olarak parlamenterler 
ve ulusal parlamentolar tarafından çeşitli eylemler gerçekleştirilmiştir.  

Bunların tümü örnek modeller oluşturmaktadır. Başkaları da, bu 
projenin Kasım 2015 yılına kadar sürdürülmesine katkı için bu 
modelleri izlemeye davet edilmektedir. 

BEŞTE BİR Kampanyasının önümüzdeki birkaç yıl içindeki 
etkinliklerini desteklemek isterseniz bunun için aşağıdakileri 
yapabilirsiniz: 

 ▶ gönüllü katkılarla (parlamentonuzdan ya da hükümetinizden) 
BEŞTE BİR Kampanyasının parlamento boyutunun finansmanına 
katkıda bulunma;

 ▶ kampanyaya ülke düzeyinde katılmanız ve/ya da parlamentonuzda 
veya seçim bölgenizde farkındalık yaratma etkinlikleri düzenlemeniz;

 ▶ Lanzarote Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi BEŞTE BİR Kampanyası 
ile ilgili mevcut tanıtım materyallerinin tercümesi ve ülkenizde 
dağıtılması; 
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 ▶ çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü konusunda parlamentoda 
tartışmalar düzenlenmesi; gerektiğinde ağın tematik toplantılarında 
yer alan bilgilerden de yararlanarak çocuklara yönelik şiddete karşı 
gerekli yasaların ve önlemlerin benimsenmesi;

 ▶ çocuk haklarına saygı ile ilgili konularda araştırma ve tartışma 
için kendi parlamentonuzda bir komite kurulması için çalışma ve/
veya yasama yoluyla çocuk haklarını kollayan ve bu haklara saygı 
duyulmasını sağlamayı amaçlayan bağımsız bir kurum oluşturma; 

 ▶ Lanzarote Sözleşmesi’nin imzalanması ve onaylanması konusunda 
hükümete sorular yöneltme ve sonunda bu belgenin onaylanmasını 
sağlama; 

 ▶ Lanzarote Sözleşmesi’nin uygulanmasını izleme ve hükümetten 
ilgili politikalara yönelmesini talep etme;

 ▶ kampanya mesajlarını kendi seçim bölgenizde, yerel ve ulusal 
medyada yaygınlaştırma;

 ▶ sivil toplum tarafından başlatılan ulusal ve yerel kampanyaları 
destekleme;

 ▶ çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı mücadele kapsamındaki 
ulusal ölçekte herhangi bir girişim konusunda Parlamenterler 
Meclisi Sekretaryasını bilgilendirme.
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Ek I: 

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismara karşı Korunmasına ilişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’ni imzalayanların ve 
onaylayanların listesi 

Kaynak: www.conventions.coe.int
(Eylül 2014 tarihinde güncellenmiştir)
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Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı 
Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
CETS No. 201 

İmza için üye Devletlere, hazırlanmasına katılan üye olmayan 
Devletlere ve Avrupa Birliği’ne, katılım içinse üye olmayan diğer 
Devletlere açık Sözleşme 

İmzaya açılış   Yürürlüğe giriş 

Yer: Lanzarote 
Tarih: 25.10.2007   Koşullar: En az üçü Avrupa Konseyi  
    üyesi devlet olmak üzere 5 onay 
    Tarih: 1.7.2010 

2 Eylül 2014 tarihi itibarıyla durum 
 
Avrupa Konseyi Üyesi Devletler 

Devletler İmza Onay Yürürlük

Arnavutluk 17.12.2008 14.4.2009 1.7.2010

Andora 29.6.2012 30.4.2014 1.8.2014

Ermenistan 29.9.2010

Avusturya 25.10.2007 25.2.2011 1.6.2011

Azerbaycan 17.11.2008

Belçika 25.10.2007 8.3.2013 1.7.2013

Bosna-Hersek 12.10.2011 14.11.2012 1.3.2013
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Devletler İmza Onay Yürürlük

Bulgaristan 25.10.2007 15.12.2011 1.4.2012

Hırvatistan 25.10.2007 21.9.2011 1.1.2012

Kıbr ıs  (Rum 
Kesimi)

25.10.2007

Çek 
Cumhuriyeti

17.7.2014

Danimarka 20.12.2007 18.11.2009 1.7.2010

Estonya 17.9.2008

Finlandiya 25.10.2007 9.6.2011 1.10.2011

Fransa 25.10.2007 27.9.2010 1.1.2011

Gürcistan 12.3.2009

Almanya 25.10.2007

Yunanistan 25.10.2007 10.3.2009 1.7.2010

Macaristan 29.11.2010

İzlanda 4.2.2008 20.9.2012 1.1.2013

İrlanda 25.10.2007

İtalya 7.11.2007 3.1.2013 1.5.2013

Letonya 7.3.2013
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Devletler İmza Onay Yürürlük

Lihtenştayn 17.11.2008

Litvanya 25.10.2007 9.4.2013 1.8.2013

Lüksemburg 7.7.2009 9.9.2011 1.1.2012

Malta 6.9.2010 6.9.2010 1.1.2011

Moldova 25.10.2007 12.3.2012 1.7.2012

Monako 22.10.2008

Karadağ 18.6.2009 25.11.2010 1.3.2011

Hollanda 25.10.2007 1.3.2010 1.7.2010

Norveç 25.10.2007

Polonya 25.10.2007

Portekiz 25.10.2007 23.8.2012 1.12.2012

Romanya 25.10.2007 17.5.2011 1.9.2011

Rusya 1.10.2012 9.8.2013 1.12.2013

San Marino 25.10.2007 22.3.2010 1.7.2010

Sırbistan 25.10.2007 29.7.2010 1.11.2010

Slovakya 9.9.2009

Slovenya 25.10.2007 26.9.2013 1.1.2014
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Devletler İmza Onay Yürürlük

İspanya 12.3.2009 5.8.2010 1.12.2010

İsveç 25.10.2007 28.6.2013 1.10.2013

İsviçre 16.6.2010 18.3.2014 1.7.2014

Eski Yugoslav 
Cumhuriyeti 
Makedonya

25.10.2007 11.6.2012 1.10.2012

Türkiye 25.10.2007 7.12.2011 1.4.2012

Ukrayna 14.11.2007 27.8.2012 1.12.2012

Birleşik Krallık 5.5.2008
 
Avrupa Konseyi Üyesi Olmayan Devletler

Devletler İmza Onay

Kanada

Japonya

Papalık

Meksika

Fas

Amerika Bir leş ik 
Devletleri
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Uluslararası Kuruluşlar

Organizasyonlar İmza Onay

Avrupa Birliği

Arkasından onay gelmemiş toplam imza sayısı: 15

Toplam onay/kabul sayısı: 32
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Ek II: 

Çocuklara yönelik cinsel şiddetin 
durdurulması parlamenterler ağı 
üyelerinin listesi
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Çocuklara yönelik cinsel şiddete karşı mücadelede 
birleşen parlamenterler 

5 Ağustos 2014’de güncellenen liste 

Ülke Temsil ettiği 
kurum

Adı AKPM 
üyeliği

1 Almanya Parlamento Marlene Rupprecht √

2 Andora Parlamento Sílvia Eloïsa Bonet 
Perot

√

3 Avusturya Parlamento Gisela Wurm √

4 Azerbaycan Parlamento Sevinj Fataliyeva √

5 Belçika Senato Cindy Franssen √

6 Belçika Temsilciler 
Meclisi 

D i r k  V a n  d e r 
Maelen 

√

7 Birleşik Krallık Parlamento Jim Dobbin √

8 Bosna-Hersek Parlamento Milica Marković √

9 Bulgaristan Parlamento Desislav Chukolov √

10 Çek 
Cumhuriyeti 

Parlamento Daniela Filipiová √

11 Danimarka Parlamento Lone Loklindt √

12 Ermenistan Parlamento Naira Karapetyan √

13 Estonya Parlamento Margus Hanson √
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Ülke Temsil ettiği 
kurum

Adı AKPM 
üyeliği

14 Fas Danışmanlar 
Meclisi

Khadija Ezzoumi 

15 Finlandiya Parlamento Pirkko Mattila √

16 Frankofon 
Parlamenterler 
Meclisi (APF) 

Françoise Imbert 

17 Fransa Ulusal Meclis Denis Jacquat √

18 Fransa Senato Maryvonne Blondin √

19 Gürcistan Parlamento Chiora Taktakishvili √

20 Hırvatistan Parlamento Igor Kolman √

21 Hollanda Temsilciler 
Meclisi 

Pieter Omtzigt √

22 İrlanda Parlamento Deirdre Clune √

23 İspanya Senato Agust ín  Conde 
Bajén

√

24 İsveç Riksdag Carina Ohlsson √

25 İsviçre Ulusal Meclis L i l i a n e  M a u r y 
Pasquier 

√

26 İzlanda Parlamento Ögmundur 
Backman 

√
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Ülke Temsil ettiği 
kurum

Adı AKPM 
üyeliği

27 Kanada Parlamento David Tilson

28 Karadağ Parlamento Zoran Vukčević √

29 Kıbrıs Temsilciler 
Meclisi 

Stella Kyriakides √

30 Lihtenştayn Parlamento Judith Oehri √

31 Litvanya Seimas Dangutė Mikutienė √

32 Lüksemburg Temsilciler 
Meclisi

Françoise 
Hetto-Gaasch 

33 Macaristan Parlamento Bernadett Szél √

34 Makedonya Parlamento Igor Ivanovski √

35 Malta Temsilciler 
Meclisi 

Deborah Schembri √

36 Meksika Senato Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

37 Meksika Yardımcılar 
Meclisi

Aleida Alaves Ruiz

38 Moldova 
Cumhuriyeti 

Parlamento Valeriu Ghiletchi √

39 Monako Ulusal Meclis Christian Barilaro √

40 Polonya Parlamento Iwona Guzowska √
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Ülke Temsil ettiği 
kurum

Adı AKPM 
üyeliği

41 Portekiz Parlamento Maria de Belém 
Roseira 

√

42 Romanya Temsilciler 
Meclisi

Cezar Florin Preda √

43 Romanya Senato Damian Drăghici √

44 Rusya 
Federasyonu 

Devlet 
Duması

Olga Borzova √

45 San Marino Parlamento Lorella Stefanelli √

46 Sırbistan Parlamento Elvira Kovács √

47 Slovak 
Cumhuriyeti 

Parlamento Darina Gabániová √

48 Slovenya Parlamento Andre ja  Črnak 
Meglič

√

49 Türkiye TBMM Mehmet  Kas ım 
Gülpınar 

√

50 Ukrayna Parlamento Larysa Melnychuk √

51 Yunanistan Parlamento Eleni Rapti √
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Ek III: 

Floransa Bildirgesi

17 Kasım 2011

Çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurma çabası içinde olan Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Ağı üyesi parlamenterler olarak,

UNICEF Innocenti Araştırma Merkezi’nin çocuklara yönelik cinsel 
şiddete karşı mücadeleyi geliştirme amaçlı 2011 yılı 5. Toplantısında 
yaptığı çağrı üzerine bugün Floransa’da bir araya gelmiş bulunuyoruz:

Çocukların ve ergenlerin korunması açısından çığır açan önemde 
belgeler olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme 
(1989) ve Sözleşme’nin Çocuk Satışı, Çocuk Fuhşu ve Pornografisi ile 
ilgili İsteğe Bağlı Protokolü çerçevesinde bugün Avrupa Konseyi’nin 
bu mücadelede öncü bir aktör konumunda olduğuna inanarak;

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına 
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni (Lanzarote Sözleşmesi) 
yetişkinlerin çocuklara yönelik her tür cinsel şiddetini suç saymaları 
için hükümetlerden talepte bulunan ilk hukuk belgesi olarak temel 
alarak; 

Çocuklara yönelik cinsel şiddetin dramatik boyutlara ulaştığını 
dikkate alıyoruz. Resmi rakamlara göre HER BEŞ ÇOCUKTAN 
BİRİ cinsel şiddetin çeşitli biçimlerinin kurbanı olmuştur; cinsel 
istismar; “çocuk pornografisi” yoluyla cinsel sömürü; fuhuş; internet 
yoluyla ayartma (hazırlama); çocukların baştan çıkarılması, akranlar 
tarafından cinsel saldırıya maruz kalma; 
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Aynı zamanda uluslararası ölçekte olmak üzere, Avrupa’da azami 
sayıda Devleti ve tüm dünyada parlamentoları, hükümetleri ve 
sivil toplumu Avrupa Konseyi tarafından başlatılan BEŞTE BİR 
Kampanyasında öngörüldüğü gibi sürece katma ve bu yöndeki çabaları 
birleştirme gereğine inanarak;

Ve 20 Kasım 2011’deki Uluslararası Çocuk Günü’ne doğru ileriye 
bakarak aşağıdaki TAAHHÜTLERDE BULUNUYORUZ: 

1. ülkelerimizden her birinin, en iğrenç suçlardan ve insan haklarına 
yönelik en ağır ihlallerden biri saydığımız bir fiilin kökündeki 
nedenlere karşı kararlı bir mücadele vermesini sağlama; 

2. temsil ettiğimiz her Devletin mümkün olan en kısa sürede Lanzarote 
Sözleşmesi’ni imzalamasını, onaylamasını ve uygulamasını sağlama; 

3. bu suçlara karşı mücadele için benimsenen önlemlere, tüm 
kurumsal aktörlerin, sivil toplumda, hükümet dışı kuruluşlarda 
ve derneklerde çalışan herkesin, ayrıca özel sektörün, ailelerin ve 
çocukların kendilerinin dâhil edilmesi; 

4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nden çocuklara yönelik 
cinsel şiddetle ilgili tematik bir rapor hazırlamasını ve çeşitli 
ülkelere yaptığı ziyaretlerde bu konuyu da gündeme getirmesinin 
istenmesi; 

5. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin gelecek yılın gündeminde 
güncel olaylar görüşmelerinde bu konuya yer vermesi ve ilgili 
görüşmelerde İnsan Hakları Komiseri’nin hazırlamış olabileceği 
raporun esas alınması; 

6. Avrupa Konseyi üye Devletlerinin ulusal çocuk hakları kurumlarının 
özel katkılarıyla Avrupa Konseyi’nin, Uluslararası Çocuk Günü olan 
20 Kasım 2012’de ülkelerdeki örnek uygulamaları yaygınlaştırmak 
ve ortak bir Tüm Avrupa Eylem Planı geliştirmek üzere, uluslararası 
bir konferans düzenlemesi.

Bu taahhütlerin öneminin ve güçlüğünün bilincinde olan biz 
parlamenterler ağı üyeleri, tüm Avrupa’daki parlamenterlere ve 
uzmanlara, sivil topluma ve derneklere, bu iğrenç suça, çocuklara 
yönelik şiddete karşı mücadelede bize katılmaları çağrısında 
bulunuyoruz. 
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Ek IV: 

AKPM Çocuklarla ilgili Genel Raportörü 
Sayın Marlene Rupprecht ile kadınlara 
yönelik şiddete karşı mücadele AKPM 
Genel Raportörü Sayın José Mendes 
Bota’nın ortak açıklaması 

1.Uluslararası Kız Çocuk Günü, 11 Ekim 2012

Tüm ülkelerin parlamenterleri, kız çocuklara yönelik cinsel şiddete 
karşı mücadelede birleşelim 

Parlamenterler Meclisi genel raportörleri 2012 yılından itibaren her 
yıl 11 Ekim gününün Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kız 
Çocuk Günü olarak belirlenmiş olmasını memnuniyetle karşılar. 

Raportörler bu vesileyle tüm dünyada çok sayıda kız çocuğun mağduru 
olduğu, cinsel şiddet dahil şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekmek ister. 
Bu tür fiillerin mağdurları salt korkunun dışında aynı zamanda utanç 
ve suçluluk duygularıyla da sessiz kalmayı tercih etmektedir. 

Dünyada çok sayıda kız çocuk kendilerine verilen gerçek anlamda 
bir destek olmaksızın şiddetin çeşitli biçimlerine katlanmayı 
sürdürmektedir: taciz, genital mutilasyon, ensest, alınıp satılma, zorla 
evlendirilme ve diğerleri… 
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Genel raportörler, kız çocukların şiddete maruz kalmadan 
yaşayabilmelerini, başlarına gelen korkunç olayları gerekli yerlere 
bildirebilmeleri, böylece temel haklarının ihlalinin etkili biçimde 
önlenmesi ve faillerin kovuşturulması için Avrupa Konseyi üyesi 
devletlerin parlamento üyelerine, Avrupa’da ve dünyada tüm kamu 
yönetimleri ve hükümet dışı kuruluşlarla işbirliğine gitmeleri 
çağrısında bulunur. 

Genel raportörler, Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere, bu alandaki en 
kapsamlı ve hukuksal bağlayıcılığı olan iki uluslar arası belge olarak 
Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına 
ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) ile 
kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bu olgulara 
karşı mücadele sözleşmesini (İstanbul Sözleşmesi, http://www.magdur.
adalet.gov.tr/dosyalar/istanbul_sozlesmesi.pdf) kabul etmeleri ve 
uygulamaları çağrısında bulunmaktadır. 

Parlamento üyeleri harekete geçmeli, eşitlik ve çocukların haklarının 
savunulması adına kararlı bir taahhütte bulunmalıdır. 

Kız çocuklara yönelik ayrımcılığın ve cinsel şiddetin geçmişte kalması 
için güçlerimizi birleştirelim. 




