Hedeflerimiz
a. Türkiye’de çocuğa karşı farklı şiddet türlerini görünür kılmak,

b. Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme rolünü güçlendirmek üzere
strateji ve yöntem geliştirmek ve uygulamak,
c.

Çocuğun şiddet yoluyla uğradığı hak ihlalleri konusunda veri toplama
ve değerlendirme yoluyla savunu faaliyeti yapmak,

d. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki politika, hizmet ve
sorumluluklarını çocuk yararına değiştirme konusunda baskı grubu
oluşturmak,
e. Çocuklarla veya çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşu, meslek
örgütleri arasında etkin ortaklık kurmak ve bu konuda farkındalık
yaratmak,
f.

Bu ortaklığın sürdürülebilir kılınmasını sağlamak.

Faaliyetlerimiz
a. İzleme göstergeleri oluşturmak.

b. İzleme çalışmasına katılacak STK’lar arasında iletişim ağı oluşturmak.

c.

Raporlama ve savunuculuk yapmak.

d. Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.
e. Bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası ve
haberleşme sistemi kurmak.

bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net

Biz Kimiz

Neden Ortaklık Ağı

“Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı” sivil toplumun çocuğa
karşı şiddeti önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek amacıyla 2013
yılında kurulmuş bir ortaklık ağıdır.
Amacımız; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya
yerel sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve meslek örgütlerinin
çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu
çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir.
Ortaklığa Ekim 2015 itibari ile 72 sivil toplum kuruluşu (STK) üyedir.

Güncel liste için:
http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/uye-kuruluslar

%31

Türkiye nüfusunun %31’i çocuk,
yani yaklaşık 24 milyon çocuk
bulunmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de çocuklar şiddetin çeşitli türleri ile
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu şiddet türleri çocuk
emeğinin sömürülmesinden cinsel istismara kadar
geniş bir yelpazededir.

Ayrıca, UNICEF’in 2009 yılında
yaptırdığı bir araştırmaya göre her
4 çocuktan biri yoksulluk içinde
yaşamaktadır. Yoksulluk çocuklara karşı şiddete
direkt olarak sebep olmamakla beraber; yoksulluk
içinde yasayan çocuklar şiddet riskine daha fazla
açıktırlar.

Birlikten güç doğar ilkesi ile hareket edilerek
çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, refahının arttırılması
için kurulan bu ortaklık ağı ile yasal değişiklikler
için savunuculukta ortak hareket edilmesi, üyelerin
birbirleri ile tecrübe/bilgi paylaşımı ile güçlendirilmesi
ve çocukların sesini daha yüksek duyurulması
amaçlanmıştır.

Üyelerimiz / Kimler Üye olabilir
Üyelerimiz çocuklarla ve çocuklar için çalışan
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek
örgütleridir. Çocuğa karşı her türlü şiddetin
önlenmesine yönelik çalışan kuruluşlar/üniversiteler/
örgütler Ağa üye olabilir. Üye olmak için Ağ
protokolünün imzalanması ve ortak çalışma ve etik
ilkelerinin kabul edilmesi gereklidir.
Üyelik protokolünün kopyası ve daha fazla bilgi için:
bilgi@cocugasiddetionluyoruz.net  

Ortak Çalışma İlkeleri :
a. Ortaklık, konu ile ilgili çalışan ve bu protokole uygun çalışmayı kabul eden
herkesin katılımına açıktır.
b. Ortaklık çalışmalarını BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de; yaşama ve gelişme
hakkı, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve
ayrımcılık gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde
yürütür.
c.

Ortaklık çocuğa karşı şiddet ve şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme
rolünü belirlerken, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 19. maddesi ve BM
Çocuk Hakları Komitesi 8 ve 13. No.lu genel yorumu ile UNVAC Raporunu
referans kabul eder.

d. Ortaklık, çocukların katılımını sağlamaya azami özen gösterir.
e. Ortaklar, ortaklığın ürettiği/yürüttüğü çalışmaların sorumlu bir katılımcısıdır, bu
çalışmalara katılıma azami özeni gösterir.

Ağ katılımcısı kuruluşlar temsilci
seçiminde aşağıdaki ilkelere
uygun hareket ederler:
a. Düzenli katılım sağlama
b. Çalışma planına uygunluk
c.

Alınan kararlar ve yapılan
çalışmaları temsilci aracılığı ile
düzenli takip etme, haberdar
olma

Geliştirilecek stratejiler ve
yöntemlerin aşağıdaki ilkelere
uygunluğuna azami özen
gösterilir:
a. Çok disiplinlilik
b. Toplumsal cinsiyete
duyarlılık
c.

Hak temellilik

d. Özel hayatın gizliliğine saygı

