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Bu el ilanını ve diğer malzemeleri  
(store.kein-raum-fuer-missbrauch.de) 
üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Sevgili Okurlar;

Davranışlarınızla çocukları 
koruyabilirsiniz! Cinsel şid-
dete ne yazık ki her yerde 
rastlanabilir: Aile içinde, 
anaokullarında, çocuk esir-
geme yurtlarında, gençlik 
kulüplerinde, okullarda, 
bakımevlerinde, istihdam 
olanaklarının bulunduğu her 

alanda olduğu gibi, boş zaman değerlendirme aktivitele-
rinde ve hatta ev yolunda. Müslümanlar bu tehlikeyi hafi-
fe almıyor ve bu alanların bundan sonra da korunmasına 
ve/veya boşlukların bulunduğu yerlerin tespit edilip, 
kapanmasına katkıda bulunmak istiyorlar. 

Kur‘an bize her daim, çocuklarımıza karşı sorumluluk-
larımızın bilincinde davranmamızı hatırlatmaktadır: 
“Allah‘a şirk koşmayacağınıza ve çalmayacağınıza, ..., 
çocuklarınızı öldürmeyeceğinize ya da elleriniz veya  
bacaklarınızla kötülük yapmayacağınıza ve iyiliklere  
karşı gelmeyeceğinize dair bana sadakat yemini edin.”
(Hadis No.0018 ve 6801)

Henüz genç yaşta olmalarından, çocuk ve gençlere karşı 
uygulanan cinsel şiddet, onlara korkunç bir şekilde zarar 
vermektedir. Gelin onların bulundukları yerleri birlikte 
güvenilir hale getirelim. Bu konuyu bir tabu haline getir-
meyelim! Olup bitene yüz çevirmeyen, aksine sorunları 
dile getiren bir politika yürütelim. Çocuklarımızı, daha 
doğrusu gelecek neslimizi daha iyi koruyabilmek için, 
çocuğun cinsel istismarı konularında bağımsız yetkilisiy-
le birlikte, bu sorunu doğrudan ele almak istiyoruz.

Aiman Mazyek
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı

Sevgili Okurlar;

Çocukları, görebilecekleri 
cinsel istismardan korumak, 
hepimizin görevidir. Çünkü 
ancak bu konu hakkında 
konuşursak, tehlikeleri 
tanıyabilir; yardım ve destek 
alacağımız yerleri bilirsek, 
çocuklarımızı bundan koru-
yabiliriz. Utanç ve çekince 

birçok insanı, bu konu hakkında konuşma ve bilgi edinme 
hususunda engellemektedir. Sizi, bu konuyla ilgilenme-
niz için cesaretlendirmek istiyorum, çünkü bilgilenmiş 
ebeveynler, kızlarını ve erkek çocuklarını daha iyi koru-
yabilirler. Çocuklar kendilerini tek başlarına koruyamaz-
lar! Çocuklar ve gençler, bulundukları yerlerin istismar 
imkanı sunmasını engelleyecek ailelere, öğretmenlere, 
eğitmenlere ve yetişkilere ihtiyaç duyarlar. 

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nin, ortak hede-
fimiz olan, çocukların istismardan daha iyi korunması 
konusuna destek vermesinden memnuniyet duyuyorum.

Johannes-Wilhelm Rörig
Çocuğun Cinsel İstismarı Konularında Bağımsız Yetkili

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_TR.indd   1 20.01.16   17:31



KÜNYE
Yayımlayan
Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

İtibariyle
Ocak 2016

Daha Fazla Bilgi İçin
E-Mail: kontakt@ubskm.bund.de
www.beauftragter-missbrauch.de
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
Twitter: @ubskm_de

Cinsel İstismar Yardım Hattı
0800 22 55 530 (ücretsiz ve anonim)

Almanya’daki Müslümanların Merkez Konseyi
www.zentralrat.de

Bu el ilanını ve diğer malzemeleri  
(store.kein-raum-fuer-missbrauch.de) 
üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Sevgili Okurlar;

Davranışlarınızla çocukları 
koruyabilirsiniz! Cinsel şid-
dete ne yazık ki her yerde 
rastlanabilir: Aile içinde, 
anaokullarında, çocuk esir-
geme yurtlarında, gençlik 
kulüplerinde, okullarda, 
bakımevlerinde, istihdam 
olanaklarının bulunduğu her 

alanda olduğu gibi, boş zaman değerlendirme aktivitele-
rinde ve hatta ev yolunda. Müslümanlar bu tehlikeyi hafi-
fe almıyor ve bu alanların bundan sonra da korunmasına 
ve/veya boşlukların bulunduğu yerlerin tespit edilip, 
kapanmasına katkıda bulunmak istiyorlar. 

Kur‘an bize her daim, çocuklarımıza karşı sorumluluk-
larımızın bilincinde davranmamızı hatırlatmaktadır: 
“Allah‘a şirk koşmayacağınıza ve çalmayacağınıza, ..., 
çocuklarınızı öldürmeyeceğinize ya da elleriniz veya  
bacaklarınızla kötülük yapmayacağınıza ve iyiliklere  
karşı gelmeyeceğinize dair bana sadakat yemini edin.”
(Hadis No.0018 ve 6801)

Henüz genç yaşta olmalarından, çocuk ve gençlere karşı 
uygulanan cinsel şiddet, onlara korkunç bir şekilde zarar 
vermektedir. Gelin onların bulundukları yerleri birlikte 
güvenilir hale getirelim. Bu konuyu bir tabu haline getir-
meyelim! Olup bitene yüz çevirmeyen, aksine sorunları 
dile getiren bir politika yürütelim. Çocuklarımızı, daha 
doğrusu gelecek neslimizi daha iyi koruyabilmek için, 
çocuğun cinsel istismarı konularında bağımsız yetkilisiy-
le birlikte, bu sorunu doğrudan ele almak istiyoruz.

Aiman Mazyek
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı

Sevgili Okurlar;

Çocukları, görebilecekleri 
cinsel istismardan korumak, 
hepimizin görevidir. Çünkü 
ancak bu konu hakkında 
konuşursak, tehlikeleri 
tanıyabilir; yardım ve destek 
alacağımız yerleri bilirsek, 
çocuklarımızı bundan koru-
yabiliriz. Utanç ve çekince 

birçok insanı, bu konu hakkında konuşma ve bilgi edinme 
hususunda engellemektedir. Sizi, bu konuyla ilgilenme-
niz için cesaretlendirmek istiyorum, çünkü bilgilenmiş 
ebeveynler, kızlarını ve erkek çocuklarını daha iyi koru-
yabilirler. Çocuklar kendilerini tek başlarına koruyamaz-
lar! Çocuklar ve gençler, bulundukları yerlerin istismar 
imkanı sunmasını engelleyecek ailelere, öğretmenlere, 
eğitmenlere ve yetişkilere ihtiyaç duyarlar. 

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nin, ortak hede-
fimiz olan, çocukların istismardan daha iyi korunması 
konusuna destek vermesinden memnuniyet duyuyorum.

Johannes-Wilhelm Rörig
Çocuğun Cinsel İstismarı Konularında Bağımsız Yetkili

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_TR.indd   1 20.01.16   17:31

KÜNYE
Yayımlayan
Arbeitsstab des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

İtibariyle
Ocak 2016

Daha Fazla Bilgi İçin
E-Mail: kontakt@ubskm.bund.de
www.beauftragter-missbrauch.de
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
Twitter: @ubskm_de

Cinsel İstismar Yardım Hattı
0800 22 55 530 (ücretsiz ve anonim)

Almanya’daki Müslümanların Merkez Konseyi
www.zentralrat.de

Bu el ilanını ve diğer malzemeleri  
(store.kein-raum-fuer-missbrauch.de) 
üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Sevgili Okurlar;

Davranışlarınızla çocukları 
koruyabilirsiniz! Cinsel şid-
dete ne yazık ki her yerde 
rastlanabilir: Aile içinde, 
anaokullarında, çocuk esir-
geme yurtlarında, gençlik 
kulüplerinde, okullarda, 
bakımevlerinde, istihdam 
olanaklarının bulunduğu her 

alanda olduğu gibi, boş zaman değerlendirme aktivitele-
rinde ve hatta ev yolunda. Müslümanlar bu tehlikeyi hafi-
fe almıyor ve bu alanların bundan sonra da korunmasına 
ve/veya boşlukların bulunduğu yerlerin tespit edilip, 
kapanmasına katkıda bulunmak istiyorlar. 

Kur‘an bize her daim, çocuklarımıza karşı sorumluluk-
larımızın bilincinde davranmamızı hatırlatmaktadır: 
“Allah‘a şirk koşmayacağınıza ve çalmayacağınıza, ..., 
çocuklarınızı öldürmeyeceğinize ya da elleriniz veya  
bacaklarınızla kötülük yapmayacağınıza ve iyiliklere  
karşı gelmeyeceğinize dair bana sadakat yemini edin.”
(Hadis No.0018 ve 6801)

Henüz genç yaşta olmalarından, çocuk ve gençlere karşı 
uygulanan cinsel şiddet, onlara korkunç bir şekilde zarar 
vermektedir. Gelin onların bulundukları yerleri birlikte 
güvenilir hale getirelim. Bu konuyu bir tabu haline getir-
meyelim! Olup bitene yüz çevirmeyen, aksine sorunları 
dile getiren bir politika yürütelim. Çocuklarımızı, daha 
doğrusu gelecek neslimizi daha iyi koruyabilmek için, 
çocuğun cinsel istismarı konularında bağımsız yetkilisiy-
le birlikte, bu sorunu doğrudan ele almak istiyoruz.

Aiman Mazyek
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı

Sevgili Okurlar;

Çocukları, görebilecekleri 
cinsel istismardan korumak, 
hepimizin görevidir. Çünkü 
ancak bu konu hakkında 
konuşursak, tehlikeleri 
tanıyabilir; yardım ve destek 
alacağımız yerleri bilirsek, 
çocuklarımızı bundan koru-
yabiliriz. Utanç ve çekince 

birçok insanı, bu konu hakkında konuşma ve bilgi edinme 
hususunda engellemektedir. Sizi, bu konuyla ilgilenme-
niz için cesaretlendirmek istiyorum, çünkü bilgilenmiş 
ebeveynler, kızlarını ve erkek çocuklarını daha iyi koru-
yabilirler. Çocuklar kendilerini tek başlarına koruyamaz-
lar! Çocuklar ve gençler, bulundukları yerlerin istismar 
imkanı sunmasını engelleyecek ailelere, öğretmenlere, 
eğitmenlere ve yetişkilere ihtiyaç duyarlar. 

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nin, ortak hede-
fimiz olan, çocukların istismardan daha iyi korunması 
konusuna destek vermesinden memnuniyet duyuyorum.

Johannes-Wilhelm Rörig
Çocuğun Cinsel İstismarı Konularında Bağımsız Yetkili

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_TR.indd   1 20.01.16   17:31



KİMLER CİNSEL  
İSTİSMARDA BULUNUR

Cinsel istismar vakalarının yaklaşık %80-90‘ını yetişkin 
ve ergen erkekler gerçekleştirirken, yaklaşık %10-20‘sini 
kadın ve genç kızlar gerçekleştirir. Aynı şekilde cinsel 
tacize, yaşıt çocuk ve gençler arasında da sıkça rastlamak 
mümkündür.

CİNSEL İSTİSMAR  
NEREDE GERÇEKLEŞİR?

Cinsel istismar özellikle arkadaş ve tanıdık çevresi, kom-
şu ve akraba çevresinde olduğu gibi, aile içerisinde de 
gerçekleşir. Bu da çoğu vakada, failin ve ilgili çocuğun 
 birbirlerini tanıdıkları anlamına gelmektedir. Birçok 
 vakada fail, çocuğun bazen güvenini kazanır, bazen de 
sevgisini veya yetişkin ve otoriteye karşı olan saygısını 
kullanır. Bazıları, mağdur çocuğun, bu durumdan ailesini 
korumak adına, olayları kendisine saklayacağına güvenir. 
Ebeveynleri veya diğer kişileri şüphelendirmemek için 
fail, onların da güvenlerini kazanmaya, kendisini sevdir-
meye veya mağdurun ailesini etkilemeye çalışır. Böylelik-
le, failden bu tip eylemler beklenmemekle birlikte, ekse-
riyetle çocukların samimiyetinden şüphe edilir. 

Çocukların ve gençlerin bulundukları eğitim, spor ve 
 eğlence tesisleri de cinsel istismarın gerçekleştiği yer-
lerdir. Kız ve erkek çocuklara cinsel istismarda bulunmak 
 isteyen kişiler, çoğu zaman pedagojik veya sosyal meslek-
ler ya da, çocuklara veya gençlere kolayca ve kalıcı yak-
laşabildikleri işler seçerler. Failler pedagojik, spor veya 
kilise kurumlarının iyi namlarından ve ebeveynlerin bu 
kurumlara karşı duydukları güvenden istifade ederler.

İSTİSMAR  
YANLIŞLIKLA OLMAZ

Cinsel istismar, çoğu zaman özenle ve stratejik şekilde 
hazırlanmış planlı bir eylemdir. İstismar, kontrolsüz 
cinsellik değildir, tam tersi cinsel araçlarla zayıf kişinin 
üzerinde tahakküm kurmaktır. İnsanlar –ve çocuklar 
da– cinsel konularda oldukça kırılgandır. Mağdurların 
utanması, kendilerini suçlu hissetmesi ve bu sebepten 
konuşmamaları, failin planının bir parçasıdır. Eğer ebe-
veynler, çocuklar ve gençler, bu konu yüzünden hiç bir 
zaman suçlu olamayacaklarını ve birilerine açılabile-
ceklerini öğrenir ve de bilirlerse; kız ve erkek çocukla-
rını cinsel istismardan korumak adına önemli bir adım 
 atılmış olur.

CİNSEL  
İSTİSMAR NEDİR? 

Çocuklar, yetişkin veya gençlerin cinselliğin anlam ve 
sonuçlarını kestiremeyecekleri ve bu sebepten dolayı da 
psikolojik olarak etkileneceklerinden, 14 yaş altındaki 
çocuklarla veya çocukların önünde gerçekleşecek her 
türlü cinsel eyleme, cinsel istismar denmektedir. Çocu-
ğun direnmemesi, itiraz etmemesi veya razı olması fark 
etmemektedir. Sorumluluğu sadece fail taşımaktadır. 
16 veya 18 yaşına kadar gençlerde, eğer bunlar büyütme 
veya bakım için emanet edildiyse veya söz konusu kendi 
kızları, oğulları, torunları veya kız ya da erkek yeğen-
leriyse (koruması altında olan), istismardan bahsedilir. 
Aynı şekilde 18 yaşına kadar olan gençlerle para karşılı-
ğında veya baskı altında gerçekleştirilen cinsel eylemler 
de yasaktır.

Bunlara ve başka hukuki düzenlemelere ilişkin ayrıntılı 
bilgileri “www.beauftragter-missbrauch.de” sitesinde 
bulabilirsiniz.

SİZ DE YARDIM EDİN! 

 » Yetişkinlerin, kız ve erkek çocuklarının kişisel ve 
fiziksel sınırlarına riayet etmeleri konusuna ilişkin 
kurallar var mıdır?

 » Çocuklarla gençlerin, kendi aralarındaki davranışla-
rına yönelik benzer kurallar var mıdır?

 » Cinsel şiddet ve tedbir imkanları konulu veli toplantı-
ları sunuluyor mu? Bu çerçevede farklı kültür ve  
dine mensup olanların soru ve talepleri dikkate  
alınıyor mu?

 » Kız ve erkek çocukları için tedbir projeleri bulunuyor 
mu? Ebeveynler bu projelere nasıl dahil ediliyor?

 » Tesisin çalışanları meslek içi sertifika programla-
rına katılıyorlar mı? Bu çerçevede farklı kültür ve 
dine mensup olanların soru ve taleplerine dikkat 
 ediliyor mu?

 » Somut cinsel şiddet vakalarında ve tedbir konusuna 
ilişkin sorularda tesis hangi danışma merkeziyle 
çalışmaktadır? Bunların, farklı kültürel bağlamda 
bilgilendirme yeterlilikleri var mıdır?

 » Eğer kız ve erkek çocukları ya da ebeveynler ve 
uzmanlar, sınır ihlali veya cinsel saldırı durumlarını 
gözlemler veya bunlardan şüphelenirlerse, tesis içer-
sinde ve dışında muhatap kişiler bulunmakta mıdır?

Bir koruma konsepti olup olmadığına ilişkin bir soruyla 
bile, cinsel şiddete karşı ilk somut adımı atmış olursu-
nuz. Aşağıdaki sorularla tesis yöneticileriyle, uzmanlar-
la ayrıca anne ve babalarla bu konu hakkında konuşma 
başlatabilirsiniz:

„İstismara yer yok“ projesiyle, çocuğun cinsel istismarı 
konularında bağımsız yetkili, uzman ve ebeveynlerin 
bu konuya hassas yaklaşması için çabalıyor. Anne ve 
babaların, çocuk yuvaları, okullar, spor ve eğlence te-
sisleri gibi kuruluşların bünyesinde, cinsel şiddete karşı 
koruma konseptleri olup olmadığını sormaları ve bunu 
talep etmeleri için cesaretlendirilmelidirler. Koruma 
konseptleri sadece tesis içerisinde cinsel istismardan 
korunmaya yönelik çalışmaları desteklemez, ayrıca 
cinsel istismara maruz kalmış kız ve erkek cocukları-
nın güvenecekleri kişi ve yardım bulmalarına da destek 
sağlarlar.  Başından bu tür olaylar geçmiş birçok çocuk, 
ebeveynlerine büyük güven duymalarına rağmen, ya-
şadıklarını onlarla konuşmakta zorlanır. Bunun nedeni, 
ebeveynlerine büyük sıkıntı verecekleri endişesidir. İşte 
özellikle bu durumda güven duyabildikleri, örneğin dini 
çevreden farklı kişilere ihtiyaçları vardır. 
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çocuklarla veya çocukların önünde gerçekleşecek her 
türlü cinsel eyleme, cinsel istismar denmektedir. Çocu-
ğun direnmemesi, itiraz etmemesi veya razı olması fark 
etmemektedir. Sorumluluğu sadece fail taşımaktadır. 
16 veya 18 yaşına kadar gençlerde, eğer bunlar büyütme 
veya bakım için emanet edildiyse veya söz konusu kendi 
kızları, oğulları, torunları veya kız ya da erkek yeğen-
leriyse (koruması altında olan), istismardan bahsedilir. 
Aynı şekilde 18 yaşına kadar olan gençlerle para karşılı-
ğında veya baskı altında gerçekleştirilen cinsel eylemler 
de yasaktır.

Bunlara ve başka hukuki düzenlemelere ilişkin ayrıntılı 
bilgileri “www.beauftragter-missbrauch.de” sitesinde 
bulabilirsiniz.

SİZ DE YARDIM EDİN! 

 » Yetişkinlerin, kız ve erkek çocuklarının kişisel ve 
fiziksel sınırlarına riayet etmeleri konusuna ilişkin 
kurallar var mıdır?

 » Çocuklarla gençlerin, kendi aralarındaki davranışla-
rına yönelik benzer kurallar var mıdır?

 » Cinsel şiddet ve tedbir imkanları konulu veli toplantı-
ları sunuluyor mu? Bu çerçevede farklı kültür ve  
dine mensup olanların soru ve talepleri dikkate  
alınıyor mu?

 » Kız ve erkek çocukları için tedbir projeleri bulunuyor 
mu? Ebeveynler bu projelere nasıl dahil ediliyor?

 » Tesisin çalışanları meslek içi sertifika programla-
rına katılıyorlar mı? Bu çerçevede farklı kültür ve 
dine mensup olanların soru ve taleplerine dikkat 
 ediliyor mu?

 » Somut cinsel şiddet vakalarında ve tedbir konusuna 
ilişkin sorularda tesis hangi danışma merkeziyle 
çalışmaktadır? Bunların, farklı kültürel bağlamda 
bilgilendirme yeterlilikleri var mıdır?

 » Eğer kız ve erkek çocukları ya da ebeveynler ve 
uzmanlar, sınır ihlali veya cinsel saldırı durumlarını 
gözlemler veya bunlardan şüphelenirlerse, tesis içer-
sinde ve dışında muhatap kişiler bulunmakta mıdır?

Bir koruma konsepti olup olmadığına ilişkin bir soruyla 
bile, cinsel şiddete karşı ilk somut adımı atmış olursu-
nuz. Aşağıdaki sorularla tesis yöneticileriyle, uzmanlar-
la ayrıca anne ve babalarla bu konu hakkında konuşma 
başlatabilirsiniz:

„İstismara yer yok“ projesiyle, çocuğun cinsel istismarı 
konularında bağımsız yetkili, uzman ve ebeveynlerin 
bu konuya hassas yaklaşması için çabalıyor. Anne ve 
babaların, çocuk yuvaları, okullar, spor ve eğlence te-
sisleri gibi kuruluşların bünyesinde, cinsel şiddete karşı 
koruma konseptleri olup olmadığını sormaları ve bunu 
talep etmeleri için cesaretlendirilmelidirler. Koruma 
konseptleri sadece tesis içerisinde cinsel istismardan 
korunmaya yönelik çalışmaları desteklemez, ayrıca 
cinsel istismara maruz kalmış kız ve erkek cocukları-
nın güvenecekleri kişi ve yardım bulmalarına da destek 
sağlarlar.  Başından bu tür olaylar geçmiş birçok çocuk, 
ebeveynlerine büyük güven duymalarına rağmen, ya-
şadıklarını onlarla konuşmakta zorlanır. Bunun nedeni, 
ebeveynlerine büyük sıkıntı verecekleri endişesidir. İşte 
özellikle bu durumda güven duyabildikleri, örneğin dini 
çevreden farklı kişilere ihtiyaçları vardır. 
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Almanya’daki Müslümanların Merkez Konseyi
www.zentralrat.de

Bu el ilanını ve diğer malzemeleri  
(store.kein-raum-fuer-missbrauch.de) 
üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Sevgili Okurlar;

Davranışlarınızla çocukları 
koruyabilirsiniz! Cinsel şid-
dete ne yazık ki her yerde 
rastlanabilir: Aile içinde, 
anaokullarında, çocuk esir-
geme yurtlarında, gençlik 
kulüplerinde, okullarda, 
bakımevlerinde, istihdam 
olanaklarının bulunduğu her 

alanda olduğu gibi, boş zaman değerlendirme aktivitele-
rinde ve hatta ev yolunda. Müslümanlar bu tehlikeyi hafi-
fe almıyor ve bu alanların bundan sonra da korunmasına 
ve/veya boşlukların bulunduğu yerlerin tespit edilip, 
kapanmasına katkıda bulunmak istiyorlar. 

Kur‘an bize her daim, çocuklarımıza karşı sorumluluk-
larımızın bilincinde davranmamızı hatırlatmaktadır: 
“Allah‘a şirk koşmayacağınıza ve çalmayacağınıza, ..., 
çocuklarınızı öldürmeyeceğinize ya da elleriniz veya  
bacaklarınızla kötülük yapmayacağınıza ve iyiliklere  
karşı gelmeyeceğinize dair bana sadakat yemini edin.”
(Hadis No.0018 ve 6801)

Henüz genç yaşta olmalarından, çocuk ve gençlere karşı 
uygulanan cinsel şiddet, onlara korkunç bir şekilde zarar 
vermektedir. Gelin onların bulundukları yerleri birlikte 
güvenilir hale getirelim. Bu konuyu bir tabu haline getir-
meyelim! Olup bitene yüz çevirmeyen, aksine sorunları 
dile getiren bir politika yürütelim. Çocuklarımızı, daha 
doğrusu gelecek neslimizi daha iyi koruyabilmek için, 
çocuğun cinsel istismarı konularında bağımsız yetkilisiy-
le birlikte, bu sorunu doğrudan ele almak istiyoruz.

Aiman Mazyek
Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı

Sevgili Okurlar;

Çocukları, görebilecekleri 
cinsel istismardan korumak, 
hepimizin görevidir. Çünkü 
ancak bu konu hakkında 
konuşursak, tehlikeleri 
tanıyabilir; yardım ve destek 
alacağımız yerleri bilirsek, 
çocuklarımızı bundan koru-
yabiliriz. Utanç ve çekince 

birçok insanı, bu konu hakkında konuşma ve bilgi edinme 
hususunda engellemektedir. Sizi, bu konuyla ilgilenme-
niz için cesaretlendirmek istiyorum, çünkü bilgilenmiş 
ebeveynler, kızlarını ve erkek çocuklarını daha iyi koru-
yabilirler. Çocuklar kendilerini tek başlarına koruyamaz-
lar! Çocuklar ve gençler, bulundukları yerlerin istismar 
imkanı sunmasını engelleyecek ailelere, öğretmenlere, 
eğitmenlere ve yetişkilere ihtiyaç duyarlar. 

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi’nin, ortak hede-
fimiz olan, çocukların istismardan daha iyi korunması 
konusuna destek vermesinden memnuniyet duyuyorum.

Johannes-Wilhelm Rörig
Çocuğun Cinsel İstismarı Konularında Bağımsız Yetkili
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