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İsveç'teki Yasak – Arkaplan 

• Bir seri yasal reformun gelişimsel sonucu

– Okullarda bedensel cezalandırmanın yasaklanması 1958

– Çocuk koruma reformu 1960lar

– Feminist hareketten doğan reformlar 1960 ve 70ler

• 20. yüzyıldaki refah sisteminin genel amaçlarına uygun bir 

yasal reform

– Eğitim, konut, sağlık hizmetleri ve diğer alanlarda reformlar

• Bedensel cezalandırma yasağının gelişi 1979 ”doğal bir adım” 

– Refah devletini oluşturan temel düşünceyi tamamlayan bir gelişme

– Güçlü destek



Yasak - Madde 6, fıkra 1 Velayet

Yasası

"Çocukların bakım, güvenlik ve iyi yetiştirilme

hakları vardır. Çocukların kişiliklerine ve bağımsız

bireyler olarak çocuklara saygılı davranılacaktır ve

bedensel cezalandırma ya da diğer aşağılayıcı

muameleye maruz bırakılamazlar."



Yasağın genel amacı ve vizyonu 

• Temelinde çocukların ebeveynlerin malı olmadığı görüşü ve 

vizyonu çerçevesinde:

"Çocuklar, bedensel ve ruhsal bütünlüklerine tam saygı hakları olan 

bağımsız bireylerdir."

• Hedef ve amaç

– Herkes tarafından açıkça anlaşılacak şekilde çocukların şiddetsiz 

yetiştirilme hakları olduğunu göstermek

– Davranış değişikliği ve bedensel cezalandırmanın kullanımını 

azaltma

– Amaç ebeveynlerin aksi davranışlarını suç haline getirmek değil

• Geniş bir bilgi kampanyası ile tamamlamak



Yasaklamanın getirecekleri

• Yasaklama kendi başına bir ceza getirmez

– Tam tersine çocukların şiddetsiz yetiştirilme haklarına odaklanır

• Ceza Kanununda çocuğa şiddetin cezalandırılması için 

gereklilikler : 

– "… başka birine bedensel zarar, hastalık ya da acı verme…“

– Çok hafif ya da kısa süreli olmayan

• Velayet Kanunu'nda tüm bedensel/fiziksel ceza türleri 

"önetkin/proaktif yasak" – ancak yasak olan tüm fiiler Ceza 

Kanunu'nda cezalandırılmıyor



İsveç uygulamasından öğrenilen 

dersler – başarılar ve zorluklar

• Önetkin reformun yasal bir başarı olduğu gösterildi 

• Ancak – çocuğa şiddet İsveç'te hala bir sorun

– Polise gelen bildirimlerde dikkat çekici artış var 

– Yargıya yansıyan sayılarda benzeri artış yok

– Önetkin/proaktif desteğe tepkisel önlemler için odaklanma 

konusunda zorluklar 

• Yasal ve sosyal reformun düzenli değerlendirilmesi ve bunun 

sonuçlarının değerlendirilmesi



Yasal ve insan hakları bakış açısıyla 

bir mesaj 

• Çocukların diğer haklarının gerçekleşmesi için şiddetten 

korunma, şiddetsiz yetiştirilme temel önemde

• Çocuğa bedensel cezalandırmanın yasaklanması ve 

şiddetin önlenmesi çocuk dostu bir toplum yaratmak için 

yapılacak en önemli iştir

"children are independent individuals with a right to 

full respect for their integrity."


