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Anne ve baba çocuk yaramazlık yaptığında şiddete başvurmamalidır. Çocuğuyla konuşarak
anlaşmalıdır. Evet bir tokattan bir şey OLUR. O tokattan sonra çocuk yanlış bir şey yaptığında anne ve
babasından korkup kaçacaktır.Anne ve babasının onu sevmediğini düşünebilir ve çocukta onları
sevmemeye başlar. Malesef ülkemizde çocuğu yaramazlık yaptı diye bir çok anne ve baba çocuğunu
dövüyor. Hatta her anne-baba diyebilirim.

Ece Aydan Göbüt

Son yıllarda çocuk istismarı ve ihmali giderek artmaktadır. İngiltere'de haftada dört, ABD’de ise günde
üç çocuk, çocuk istismarı ve ihmali nedeniyle ölmekte, 4 yaş altında her bin çocuktan biri fiziksel
istismara uğramaktadır. Çocuk istismarı oranı dünyada %1 ila % 10 arasında değişirken ülkemizde bu
rakam %10 ila %53 arasındadır ve duygusal istismar %78; fiziksel istismar %24; cinsel istismar ise % 9
oranında olduğu bulunmuştur. İstismara maruz kalan çocukların %70’i 2-10 yaş arasındadır.

UNICEF, duygusal istismarı ve ihmali; çocuğun nitelik, kapasite ve arzularının sürekli kötülenmesi,
çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle, sosyal açıdan ağır zararlar verme ya da terk etme ile tehdit
edilmesi, çocuktan yaşına ve gücüne uygun olmayan taleplerde bulunulması ve çocuğun, topluma
aykırı düşen çocuk bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Duygusal istismar çok
sık gerçekleşmesine rağmen fiziksel ve cinsel istismar gibi somut bulguları olmadığı için en zor
tanınanıdır.
Rakamlarla konuşmak aslında büyüklerin işidir. Biz çocuk sadece olayın tamamına ve sayısız kısmına
bakarız ama burada sayılarıözellikle belirtmek istedim çünkü korkutucu derecede yüksekler.

Her ailenin klasik bir lafı vardır ''1-2 tokattan bir şey olmaz'' diye. Hayır efendim 1-2 tokattan bir şey
olur bir kere o çocuk kendine güvenini kaybeder ve sorunlarını şiddetle çözmeye çalışır.

Çocuk yaramazlık yaptığında,laf dinlemediğinde veya sizi kızdırdığınızda şiddet belki ikinci planda
kalabilir ama sizin toplum değerlerinize uymuyor,aykırılık yapıyorsa -ki buradaki aykırılıktan kastım
LGBTİ birey olmasıdır- dayak en iyi ihtimal olur. Çünkü bu durumda çocuğun ailelere göre hak ettiği
şey ölümdür.

Dünya üzerinde her gün binlerce çocuk istismarı oluyor. Buna artık bir dur demeliyiz. Ne demiş ulu
önder M. Kemal ''Cumhuriyeti ben kurdum onu yaşatacak olan sizsiniz.'' ama bizim neredeyse bunu
yaşatacak gencimiz kalmadı. Hepsi ya istismar yüzünden güvenini kaybediyor ya da ölüyor.

