İhmal ve İstismar

Covid-19’un Çocuklar Üzerindeki En Ağır Etkisi
Covid-19, çocuk ihmal ve
istismarını arttırır mı?
Birçok ülkede okullar kapandı,
çocuklar da evlerine
kapandılar. Bu durum önemli
bir gerçekle yüzleşmemize
neden oldu: Ev her çocuk için
her zaman güvenli bir ortam
değil.
Çocukların yararlandıkları
eğitim ve sağlık hizmetleri,
onların ihmal ve istismardan
korunmasında önemli bir rol
oynuyor ve bu hizmetlerden
uzak kalan çocukların
güvenliklerini tam olarak
sağlamakta zorlanıyoruz.
Üstelik, yetişkinlerin işlerini
kaybettikleri ve/veya sağlık
sorunları yaşadıkları böylesi
dönemlerde aile içinde ihmal
ve istismar riski de artıyor.

Çocukları bekleyen riskler neler?
İhtiyaçları ihmal edilebilir.
Ebeveynlerin bakım kapasitesi yaşadıkları bir zorluk (işsiz kalmak, bir yakınını kaybetmek,
vb.) veya bir sağlık problemi (ruh sağlığı problemleri, kronik veya bulaşıcı hastalıklar vb.)
sebebiyle yetersiz hale gelebilir. Böyle bir durumda çocuklarının beslenme, psiko-sosyal
destek, oyun vb. ihtiyaçlarını karşılayamayabilirler ve çocuklar ihmale maruz kalabilir.

Yalnız kalabilirler.
Ebeveynlerinin çalışma zorunluluğu, hastalık vb. sorunları nedeniyle çocuklar evde yalnız
veya uygun olmayan bir yetişkinin bakımına maruz kalabilirler. Bu da onları ihmal-istismar
riskine açık hale getirir.

Eğitim haklarını kullanamayabilirler.
Çocukların evlerindeki olanaklar eğitimlerini uzaktan devam ettirmek bakımından yetersiz
olabilir. Bu durumdaki çocukların okul başarıları düşebilir, yaşıtlarına göre daha
dezavantajlı duruma gelebilirler ve hatta eğitimi terk edebilirler. Ebeveynlerin teşvik edici
olmaması, ailede çok çocuk olması ve özellikle kız çocukları için ev içi yükümlülükler
çocukların eğitime erişim motivasyonlarını düşürebilir.

Yeterli tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanamayabilirler.
Çocukların evlerindeki olanaklar yeterli tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanmalarını da
engelleyebilir. Covid-19 veya bir başka sağlık sorunu sebebiyle yeterli tıbbi bakım
hizmetinden yararlanamayan çocuklar kalıcı bir rahatsızlığa maruz kalabilirler veya
hayatlarını kaybedebilirler.

İstismara maruz kalabilirler veya şiddete tanık olabilirler.
Çocuklar ev içi psikolojik, fiziksel veya cinsel istismara maruz kalabilirler ya da aile içi
şiddete tanıklık edebilirler.

Bu dönemde, çocuk ihmal ve istismarına
karşı bütün toplum olarak daha yüksek bir
dikkat ve duyarlılığa sahip olmamız gerekiyor.
Bunun için, ebeveynleri zorlayacak, onların
sabrını düşürecek ve stresini arttıracak
koşulları fark edelim.
Bu koşullardaki ebeveynleri onlarla dayanışma
içinde destekleyerek, çocuklarının
ihmal ve istismara maruz kalmasını
önlemeye katkı sağlayabiliriz.
Ancak her durumda her
çocuğu ihmal ve istismardan
korumak mümkün
olmayabilir.
Bir çocuğun ihmal veya
istismara maruz kaldığını
düşünüyorsanız Alo 183

Kadın, Çocuk ve Sosyal
Hizmet Danışma Hattı’nı
arayınız.
Bu ailenin güçlendirilmesine
yönelik bir destektir,
istenmeyen bir müdahale
değildir.

Ailenizde, arkadaş çevrenizde veya mahallenizde,
•
•
•
•
•

işini kaybetmiş veya ekonomik sıkıntıda olan
tek başına veya çok sayıda çocuğa bakan
evinde engelli / hasta çocuğu / aile bireyi olan
başkasının çocuklarına bakmak zorunda olan
engelli veya başka bir zorluk yaşayan
ebeveynler var mı?

NE

yapabilirsiniz?

✓ Düzenli iletişim içerisinde olarak sosyal destek verebilirsiniz.
✓ Çocukları için oyuncak, kitap, giysi, yiyecek vb. paylaşabilir veya
paylaşılmasını sağlayabilirsiniz (hijyenik kurallara uygun şekilde).
✓ Uzakta olan bir çocuğun güvenliğinden endişe ediyorsanız, görüntülü
görüşmeler yaparak, hem yalnız kalma hissini azaltabilir hem de
çocukların fiziksel ve ruhsal durumunu gözlemleyebilirsiniz.
✓ Çocuklu aileleri sanal bir ortamda bir araya getirebilir; toplantı, oyun
saati, paylaşım zamanı gibi programlar planlayabilirsiniz. Böylelikle
hem aileleri desteklemiş, hem de çocukları düzenli olarak takip etmiş
olursunuz.
✓ Evde kalınan sürede ihmal ve istismar riskinin arttığı bilgisini ve
yapılabilecekleri paylaşarak, bu konuda farkındalıklarını artırabilirsiniz.
✓ Çocukları ile ilişkilerinde zorlandıkları yerleri fark etmelerini
sağlayabilir ve ekonomik / psiko-sosyal destek alabilecekleri yerlere
yönlendirebilirsiniz.

Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi ve istismar durumunda çocukların korunması
konularında ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilere ulaşmak için http://danisma.site
adresini kullanabilir ve bu adresi çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.

