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Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm
Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm, insanların çocukları cinsel olarak istismar
etmek ve sömürmek üzere ülke içinde bir bölgeden diğer bölgeye ya da bir ülkeden diğerine seyahat etmeleri demektir. Çocuklarla cinsellik amaçlı seyahat
eden kimse çocuklarla cinsellik amaçlı onları satın alabileceği yerlere bilerek
gidebilir ya da çocuklarla cinsel ilişki olanağıyla karşılaşmadan önce bunu düşünmemiş olabilir. Çocuklarla cinsellik amacıyla seyahat eden bir kimse tatilde
olabilir ya da bir iş gezisi sırasında çocuklarla cinsel ilişki kurmaya karar vermiş
olabilir.

Bazen insanlar yabancısı oldukları bir yere gittiklerinde normalde
yaşadıkları yerde yapmadıkları birtakım şeyleri orada yapmanın
sorun olmayacağını düşünebilirler. Bu çocukların cinsel istismarını
ve cinsellik amaçlı sömürüsünü de kapsar. Bu insanlar yabancısı
oldukları bu bölgelerde kanunların zayıf olmasına ya da oradaki
insanların kendilerini tanımamasına güvenerek yaptıkları şeyler
nedeniyle başlarının derde girmeyeceğini de düşünebilirler. Bu insanlar kanunların zayıf olduğu ve insanların onları tanımadığı bölgelerde yaptıkları şey nedeniyle cezalandırılmayacaklarını düşündükleri için çocuklarla cinsel ilişki kurmak üzere o bölgelere tekrar
seyahat ederler.
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Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü
Çocukların ticari cinsel sömürüsü, çocukların bir yetişkin tarafından para, hediye ya da bir iyilik karşılığında cinsellik amaçlı sömürülmesi demektir. Hediye,
yiyecek ya da kıyafet olabilir. İyilik, daha iyi ders notları, sığınak ya da koruma
vaadi olabilir.
Çocukların ticari cinsel sömürüsü, çocukların cinsel istismarından farklıdır çünkü bir çeşit ödemeyi, karşılığı da kapsar.

Sömürü birinin başka birinden faydalanması ya da adil olmayan
bir biçimde başkası üzerinden avantaj sağlaması demektir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Ticari Cinsel Sömürü
Yetişkinler ya da daha de- Yetişkinler ya da daha deKimler tarafından? neyimli/ daha büyük ço- neyimli/ daha büyük çocuklar
cuklar
Yalnızca bir nesne olarak
Cinsel ihtiyaçların tatmin
değil alınıp satılabilen bir
Çocuğun kullanımı edece bir nesne olarak kulmeta/mal olarak kullanlanmak
mak
Çocuğa doğrudan ödeme
(nakit para, eşya ya da bir
çeşit karşılıkla) yapmak

Yöntem

Bir aracının ya da çocukla
Şiddet, tehdit, hile, aldat- bağlantılı bir kişinin, çocuğu cinsel aktivitelerde kulma ya da baskı
lanarak çocuk üzerinden
para, eşya ya da bir çeşit
yarar sağlamak üzere çocuğa şiddet uygulaması, baskı kurması ve tehdit etmesi.
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Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü farklı şekillerde gerçekleşebilir:

•
•
•
•

İnsanlar genelevlerde (Cinsel İlişkinin satın alınabildiği mekanlarda), özel
mülklerde ya da sokakta çocuklarla cinsel ilişki kurmak üzere ödeme yaptığı zaman,
İnsanlar çocukların yer aldığı cinsel faaliyetleri fotoğraf ya da video biçiminde kaydettiği zaman,
İnsanlar çocukları cinsellik amaçlı kullanmak üzere alıp sattıkları zaman
İnsanlar para ya da hediye karşılığında çocuklarla cinsel ilişki kurmak üzere
bir bölgeden başka bir bölgeye seyahat ettikleri zaman gerçekleşir.

Çocuk Fuhuşu
Fuhuş, para, hediye ya da iyilik karşılığında cinsel ilişki kurmak demektir. Çocuklar, yiyecek, kıyafet, sığınak, korunma ya da okulda daha yüksek ders notları karşılığında cinsel istismara uğrayabilirler. Bu ödemeler doğrudan çocuğa ya
da çocuk üzerinde kontrolü olan bir yetişkine yapılabilir.

Bir çocuk para, hediye ya da bir iyilik karşılığında cinsel istismara
uğradığı zama çocuğun bedenini satmaya rıza gösterdiğini düşünebilirler. Ancak böyle bir dur çocuk normalde yapmadığı şeyleri
yapmak konusunda bir yetişkinin etkisi Unutulmaması gereken
en önemli şey çocukların hiçbir zaman ticari cinsel sömür kalmayı
TERCİH etmedikleridir. Yetişkinler çocukları kandırarak, baskı yapar ederek ya da zorlayarak onları ticari cinsel sömürüye maruz
bırakırlar
Çocuk fuhuşu farklı yerlerde gerçekleşebilir:

•
•
•
•

Sokaklarda
Genelevlerde, kulüplerde, barlarda
Otellerde ya da özel mülklerde
Okullarda ya da başka kurumlarda çocuk fuhuşu gerçekleşebilir.
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Çocuk Pornografisi
Çocuk pornografisi çocukların cinsel olarak istismar edildiği görsel imajları,
sesli ya da yazılı kayıtları içerir. Bu görsel imajlar, sözlü ya da yazılı kayıtlar yetişkinler tarafından cinsellik amaçlı kullanılır. Birçok çocuk pornografisi çocukların özel bölgelerini, yetişkinlerin çocuklarla yaptığı cinsel eylemleri ya da çocukların birbirlerine yaptıkları cinsel eylemleri içeren fotoğraf ya da videoları
kapsar. Çocuk pornografisi insanlar arasında sıklıkla paylaşılır, ticareti yapılır
ya da yetişkinler arasında satılır. Bu fotoğrafların ticareti, çocukların mağdur
olduğu topluluk içinde hatta çocuğun okulunda bile yapılıyor olabilir.

Bazen çocukların cinsel istismara uğradığı fotoğraflar farklı fotoğrafları bir araya getiren birtakım bilgisayar teknikleri kullanılarak
yeni bir görsel imaj oluşturularak da yapılabilir. Bu fotoğraflar da
gerçek çocukları incitir çünkü fotoğrafa bakan bir yetişkin gerçek
bir çocuğu cinsel açıdan istismar etmek isteyebilir. Herkesin ulaşabileceği, çocukların cinsel istismara maruz kaldığı bu tarz fotoğrafların sayısı olursa insanlar çocukların cinsel istismarının ciddi bir
suç olmadığını düşünebilirler. Fakat bir çocukla cinsel ilişki kurmak
NORMAL DEĞİLDİR! Çocuklara zarar veren bir durumdur. Bu gerçek açıkça ifade edilmeli ve yüksek sesle dile getirilmelidir!
Bazen çocuk, fotoğrafın çekildiğini ya da nasıl kullanılacağını bilmez. Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı görsel imajlar internet yoluyla satılarak tüm
dünyaya yayılabilir.
Çocuk pornografisi farklı yerlerde bulunabilir:

•
•
•
•

İnternette, farklı web sitelerinde, sohbet odalarında, haberleşme gruplarında, e-postalarda
Cep telefonlarının SMS içeriklerinde ve görsellerinde
Filmlerde, DVD’lerde, videolarda ve fotoğraflarda
Basılı materyallerde, dergilerde, kitaplarda, karikatürlerde ya da posterlerde çocuk pornografisi yer alabilir.
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Cinsellik Amaçlı Çocuk Ticareti
İnsan ticareti, insanların bir yerden başka bir yere sömürmek amacıyla taşınması demektir. Cinsellik amaçlı çocuk ticareti, çocukların bir yerden başka
bir yere (uzak ya da yakın bir mesafeye) taşınarak yetişkinlerin cinsel istismarına ve cinsel sömürüsüne maruz bırakılması demektir. Çocuklar ya da
aileleri taşınmaları için kandırılmış, baskıya maruz kalmış ya da zorlanmış olabilir. Çocukları ya da ailelerini bu şekilde sömürmek yasadışıdır. Çocuk ticareti
mağduru çocuk;

•
•
•
•
•
•

bir yetişkin tarafından kandırılmış ya da aldatılmış,
şiddetle ya da zorlamayla tehdit edilmiş,
kaçırılmış,
uyuşturucu madde etkisi altında etkisizleştirilmiş,
para ya da hediyelerle kandırılmış,
ya da sömürüleceğinin farkında olmaksızın zorlanmadan taşınmış olabilir.

Çocuk ticaretinin mağdurları, bir ülke içinde bir yerden başka bir
yere ya da sınırlarından başka bir ülke sınırları içine taşınmış olabilir. Çocuk ticareti yapan çocukların taşınması ve sömürüsünden
para kazanan ya da yarar sağlayan insanlar
Çocuk ticareti farklı amaçlarla gerçekleşir. Bu amaçlar arasında;

•
•
•
•
•

ticari cinsel sömürü
ev içi işçiliği
madencilik ya da çocuk askeriliği gibi illegal ve tehlikeli işler
evlilik düzenlemek
diğer sömürü türleri yer alır.
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Çocuk Evliliği
Çocuk evliliği ya da erken yaşta evlilik, 18 yaşından küçük çocuk ve ergenlerin
evliliğini demektir. Bir çocuğun cinsellik amaçlı kullanılmak üzere nakit para
eşya ya da bir çeşit ödeme karşılığında alınıp evlendirilmesi, bir ticari cinsel sömürü çeşididir. Bu tür durumlarda, çocuk evlilikleri çoğunlukla çocuğun ailesi
tarafından ailenin yarar sağlaması ya da destek görmesi için düzenlenir.

Ticari Cinsel Sömürünün Çocuğa Etkileri
Ticari cinsel sömürünün çocuğun fiziksel, psikolojik, duygusal, sosyal gelişimsel durumu ve çocuğun iyilik hali üzerinde ciddi etkileri vardır. Ticari cinsel sömürü, çocuğun temel haklarının ihlali demektir. Çocuklara yönelik ticari cinsel
sömürü, çocuğu uzun vadede etkilemeye devam edebilir. Ticari cinsel sömürüye zorlanmak; eğitim eksikliğine, sağlık problemlerine, çocuğun ruhsal ve
fiziksel olarak sağlıklı gelişimini engelleyecek psikolojik ve duygusal koşulların
oluşmasına neden olabilir. Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürünün temel
sonuçları aşağıda sıralanmıştır:

•
•
•
•

HIV/AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riski (tıbbi yetersizlikler nedeniyle hastalık durumu sıklıkla kötüleşir)
Sömürenlerden fiziksel şiddet görme riski (çocuk, onu sömüren kimsenin
taleplerini reddettiği takdirde)
Damgalanma
Utanç, suçluluk ve özgüvensizlik hissi, kabuslar, uykusuzluk, ümitsizlik ve
depresyon.
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Bu broşür içeriğinin sorumluluğu tamamıyla ÇAÇAv’a aittir ve AB’nin
görüşlerini yansıtmamaktadır.

