ﬁ‹DDETS‹Z
OKULLAR
Her çocuk için
Sa¤l›k, E¤itim, Eﬂitlik, Koruma
‹NSANLI⁄IN GEL‹ﬁMES‹

‹Ç‹NDEK‹LER

Türkiye’nin Birinci Okul ve
ﬁiddet Uluslararas›
Sempozyumunun tan›t›m
posteri

HAYATIMIZIN EN MUTLU GÜNLER‹

ÇOCUKLARA YÖNEL‹K ﬁ‹DDET

Önceki kuﬂaklar, çocuklu¤umuzda okulda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z ﬂiddet al›ﬂkanl›klar›n›n veya
olaylar›n›n “karakteri güçlendiren” deneyimler
oldu¤una ve u¤ranan fiziksel ve duygusal
hasara ra¤men okul günlerinin her zaman için
“hayat›m›z›n en mutlu günleri” olaca¤›na
inan›yordu. Ancak, günümüz dünyas›nda
ﬂiddetin psikolojik ve sosyolojik etkileri genel
olarak daha iyi anlaﬂ›lmakta ve bu daha bilinçli
anlay›ﬂ, birbirine tezat oluﬂturan bu kavramlar
aras›nda ya da muhtemelen bu ﬂiddet
davran›ﬂlar› yüzünden, bir ço¤umuzun okul
günlerinde ald›¤›m›z duygusal yaralar› yetiﬂkin
yaﬂam›m›z boyunca taﬂ›maya devam
etti¤imizi göstermektedir.

1. Okul ve ﬁiddet Sempozyumu’nda elde edilen
bulgular, Ekim ay›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Kurulunun bir sonraki dönemi içinde
yay›mlanacak olan Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreterli¤i Çocuklara Yönelik ﬁiddet Küresel
Araﬂt›rmas›’na katk› olarak sunulmuﬂtur.

Türkiye’deki ö¤renme ortam›n› iyileﬂtirmeye
yönelik kapsaml› program›n bir parças› olarak,
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) Mart ay›n›n son
günlerinde UNICEF’in de deste¤iyle 1. ﬁiddet
ve Okul Sempozyumu’nu gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Okul ve Çevresinde Çocu¤a Yönelik ﬁiddet ve
Al›nabilecek Tedbirler temas› çerçevesinde,
Sempozyum çeﬂitli ulusal ve uluslararas›
akademisyenlerin, devlet ve sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n, medyan›n, ebeveyn ve
çocuklar›n kat›l›m›yla konuyu ele almay›
amaçlam›ﬂt›r.

2003’te Çocuk Haklar› Komitesinin iste¤i üzerine
haz›rlanmaya baﬂlanan rapor, 1. ﬁiddet ve Okul
Sempozyumu ve Avrupa Konseyi’nin Çocuklara
Yönelik ﬁiddete Son Verme Program› da dahil
olmak üzere dünya çap›nda çocuklara yönelik
ﬂiddet konusuyla iliﬂkili giriﬂimleri etkin bir
ﬂekilde teﬂvik etmiﬂtir.

Bak›n›z Okulda ﬁiddet sayfa 4–7

‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i (OHCHR),
UNICEF ve Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan ortaklaﬂa desteklenen araﬂt›rmaya halihaz›rda son ﬂekli verilmektedir. Çocuk dostu bir
versiyon ile yay›mlanacak olan raporun, dünya
çap›ndaki tüm çocuklar›n korunmas›na yönelik
iyileﬂtirilmiﬂ mevzuat, politika ve programlara
öncülük etmesi beklenmektedir.

Araﬂt›rma, Ba¤›ms›z Uzman Paulo Sérgio
Pinheiro yönetiminde haz›rlanmaktad›r.

BM ÇOCUKLARA YÖNEL‹K ﬁ‹DDET
ARAﬁTIRMASI’NIN HEDEFLER‹
Haz›rlama süreci de dahil olmak üzere,
rapor aﬂa¤›daki amaçlar› gütmektedir:

Okul ortam› içinde ve
çevresinde ﬂiddet sorununa
e¤ilmeyi içermektedir ve
Türkiye’deki tüm okullar› çocuk
dostu okullar haline getirmeye
yard›mc› olmaktad›r

•

tüm çocuklar›n ﬂiddete karﬂ› korunma
hakk›n› savunmak, desteklemek ve
korumak için etkin insan haklar› mekanizmalar› ve yasal çerçeveler oluﬂturma yönündeki ihtiyaca dikkat çekmek;

•

tüm biçimleriyle, çocuklara yönelik
ﬂiddetin boyutuna ve do¤as›na dikkat
çekmek;

•

devletleri, çocuklar› koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye motive
etmek;

•

uluslararas›, ulusal ve yerel düzeylerde çocuklara yönelik ﬂiddeti ortadan
kald›rmaya yönelik a¤ ve ortakl›klar›
geniﬂletmek ve etkinleﬂtirmek;

Bak›n›z Küresel Araﬂt›rma sayfa 8–9
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ED‹TÖR’DEN
ORTAK ÇALIﬁMALAR
Türkiye Cumhuriyeti ve UNICEF, Türkiye’deki
çocuk ve kad›nlar›n sa¤l›k ve refah›n›
iyileﬂtirmeyi desteklemek amac›yla beﬂ y›ll›k
iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›n› yenilemiﬂtir. Ülke
Program› Eylem Plan› (ÜPEP), UNICEF’in aktif
olarak faaliyet gösterdi¤i tüm ülkelerde
hükümetle ve di¤er ortaklar› ile olan iliﬂkilerinin
temelini oluﬂturmaktad›r.
ÜPEP’nin temel amaçlar› Ülkenin önceliklerini
desteklemektir:

•

ulaﬂ›lmas› güç alanlarda çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için hizmetlerin geniﬂletilmesi;

•
•

çocuk korunmas›n›n iyileﬂtirilmesi;

•

çocuklar için ilgili politika ve kaynaklar›n
ço¤alt›larak uygulanmas›.

ergenlerin bilgi ve yaﬂam becerileriyle
donat›lmas›;

Yeni bir ÜPEP geliﬂtirmeden önce, hükümet ile
söz konusu ülkede faal olan Birleﬂmiﬂ Milletler
kuruluﬂlar› taraf›ndan bir Ortak Ülke De¤erlendirmesi (OÜD) haz›rlan›r. Bu OÜD, BM’nin
katk›da bulunabilecek konumda oldu¤u ulusal
kalk›nma önceliklerini ana hatlar›yla belirler.
Yeni ÜPEP yoluyla UNICEF, Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma Yard›m› Çerçevesi kapsam›nda yer
alan üç alan›n hepsine katk› sa¤layacakt›r:

•

yerel ve merkezi düzeylerde demokratik ve
çevresel yönetiﬂim için bireysel ve
kurumsal kapasiteyi güçlendirmek;

•

yoksulluk ve eﬂitsizli¤in azalt›lmas› ve
savunmas›z gruplar için kaliteli temel
sosyal hizmetlerin sa¤lanmas› ile ilgili
sosyal ve ekonomik politikalar›n
savunuculu¤unu yapmak;

•

kad›nlar, çocuklar ve ergenler için daha
koruyucu bir ortam oluﬂturmak.

Konuyla ilgili dünya çap›nda yap›lan
ilk kapsaml› çal›ﬂma olarak Birleﬂmiﬂ
Milletler Genel Sekreterli¤i’nin Çocuklara Yönelik ﬁiddet Küresel Araﬂt›rmas› ’n›n bu y›l›n ilerleyen dönemlerinde
yay›nlanmas›, çocuklar›n korunmas›
konusunu kamuoyunun dikkatine
sunacak ve Çocuklar için Uygun bir
Dünya yaratma hedefimize bizi bir
ad›m daha yaklaﬂt›racak.
Bir çocuk istismar› olay›n›n bahsi
geçti¤inde bile ço¤umuzun tipik tepkisi ﬂok, öfke ya da tam bir inanamazl›k
halidir. Peki o halde çocu¤a yönelik
ﬂiddet neden hala devam ediyor?
Dünyada milyonlarca çocuk her gün,
ço¤u zamansa bizzat kendilerinin bak›m›ndan sorumlu olan kiﬂilerin ellerinde kötü muameleye maruz kal›yor.
Toplumda ﬂiddetin tohumlar› çocukluk ça¤›nda ekiliyor. ‹lk yaﬂlardan
itibaren çocuklar›n, aile içinde, okuldaki ya da yak›n çevrelerindeki di¤er
çocuklardan veya yetiﬂkinlerden ve ayn› zamanda medyan›n pasif tüketicileri olarak kötü muamele görme olas›l›¤› yüksektir. ﬁiddet yaﬂam›n o denli
yayg›n bir gerçe¤i haline gelmiﬂtirki çok az›m›z bir dereceye kadar
duyars›zlaﬂmadan, sonraki nesle yönelik ﬂiddetin temsil etti¤i trajediye
gözümüzü kapamadan ya da ilgisiz kalmadan yetiﬂkinli¤e eriﬂebiliyoruz.
Çocuklara Yönelik ﬁiddet Araﬂt›rmas› haz›rl›klar› dünyan›n bir çok bölgesindeki çocuk koruma giriﬂimlerine yeni bak›ﬂ aç›lar› kazand›rm›ﬂ, konuyla ilgili
çal›ﬂmalara yeni bir soluk getirerek Avrupa Konseyinin Çocuklara Yönelik
ﬁiddete Son Verme Program› gibi programlara güç katm›ﬂt›r.
Türkiye, tart›ﬂmalara bu y›l›n baﬂlar›nda MEB’in UNICEF deste¤iyle
‹stanbul’da gerçekleﬂtirdi¤i 1. ﬁiddet ve Okul Sempozyumu’nu düzenleyerek kat›lm›ﬂt›r. Sempozyum, Bakanl›¤›n program›nda yer alan Türkiye’deki
tüm okullar› çocuk dostu okullar haline getirme çabalar›nda önemli bir
ad›m› temsil ediyordu. Okul içinde ve d›ﬂ›nda ﬂiddet konusu, zorbal›¤›n
do¤as›, uygun disiplin yöntemleri ve çocuklar için çocuklar›n okulda
güvenlik hakk›na sayg› duyan gerçek anlamda koruyucu bir ortam›n nas›l
yarat›labilece¤i hakk›nda bir çok soru ortaya atm›ﬂt›r.
Ortaklar›mzla birlikte gerçekleﬂtirdi¤imiz yeni Ülke Program› amaçlar›
çerçevesinde, tüm UNICEF çal›ﬂanlar› bu ve benzeri çocuk koruma
konular›nda elde edilebilecek tüm kazan›mlar› Türkiye’deki ilgili kurum ve
kuruluﬂlarla paylaﬂmaktan büyük mutluluk duyacakt›r. Okullarda ﬂiddete
bir son vererek, Hükümet Türkiye’de çocu¤a yönelik ﬂiddeti ortadan
kald›rma konusunda ileriye do¤ru çok büyük bir ad›m atm›ﬂ olacakt›r.

Yeni ÜPEP ayr›ca Türkiye’nin evrensel e¤itim,
kad›nlar›n güçlendirilmesi, bebek ve beﬂ yaﬂ alt›
ölüm h›zlar›n›n düﬂürülmesi, HIV/AIDS fark›ndal›¤› alanlar›ndaki Biny›l Kalk›nma Hedefleri’ne
ulaﬂmas›na yard›mc› olacak ve savunmaz
gruplar› korumaya yönelik Biny›l Bildirgesinde
yer alan hedefleri destekleyecektir.
Bak›n›z sayfa 10 & 11

Edmond McLoughney
UNICEF Türkiye Temsilcisi
Not: Okurlar›m›z›n bültene iliﬂkin görüﬂlerini çok merak ediyoruz. Görüﬂ
ve önerilerinizi iletmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.
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OKULDA ﬁ‹DDET
Sempozyumdaki
konuﬂmac›lar aras›nda,
‹ngiltere’nin Okullarda ﬁiddeti
Azaltmaya yönelik Eylem
Plan› hakk›nda bilgi veren
Chris Gittins ve Vatan
gazetesinden Ruhat Mengi de
bulunmaktayd›

Mart ay›nda ‹stanbul’da 1. ﬁiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocu¤a Yönelik ﬁiddet ve
Al›nabilecek Tedbirler Sempozyumu’nun aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada Milli E¤itim Bakan› Dr.
Hüseyin Çelik ﬂunlar› vurgulad›: “Biçimi ne olursa olsun, ﬂiddet hiçbir ﬂekilde hoﬂgörülmemelidir;
özellikle de okullar›m›zda. Okullar›m›zda ﬂiddeti önlemede okul yöneticileri, okul müdürleri,
ö¤retmenler ve tabii ki ö¤renci kitlesinin her bir üyesi, çocuklar›n kendileri ve velileri, k›saca e¤itim
sisteminde yer alan her birimize rol düﬂmektedir.”

Milli E¤itim Bakan› Dr Hüseyin
Çelik: “Biçimi ne olursa olsun,
ﬂiddete hiçbir ﬂekilde tolerans
gösterilmemelidir”

“Önlemeden bahsederken, ev ve aile ortam›ndan dünya liderli¤inin en üst tabakalar›na kadar
toplumun her düzeyinde bir mant›k ve bar›ﬂ
örne¤i için sürekli bir ça¤r›dan bahsediyoruz.”
Çelik, bu içten konuﬂmas›n› Sempozyum’un
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n (MEB) 2006 y›l›
sonuna kadar kapsaml› bir izleme sistemiyle
birlikte tüm Türk okullar›nda uygulayaca¤› bir
eylem plan›yla sonuçlanmas› yönündeki
beklentisini dile getirerek bitirdi.
Sempozyum’da aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapan
UNICEF Ülke Temsilcisi Edmond
McLoughney, Avrupa’da her gün ﬂiddet
nedeniyle dört çocu¤un öldü¤ü gerçe¤ini dile
getirdikten sonra sözlerine ﬂöyle devam etti:
“Okulda ﬂiddet küresel bir sorundur; bu, Türk
okullar›n› dünyan›n di¤er herhangi bir
yerindeki okullardan ay›ran özel bir ﬂey
de¤ildir. Yine de, bu Sempozyum Türkiye’ye
sorunun kökünü kaz›mak ve okullar› Türk
çocuklar› için daha güvenli yerler haline
getirmek suretiyle Avrupal› komﬂular›na ve
dünyadaki di¤er okullara örnek olma yönünde
çok büyük bir f›rsat sunmaktad›r. Milli E¤itim
Bakanl›¤›, bu çabada UNICEF’in tam deste¤ini
ve yard›m›n› alacakt›r.”

UNICEF Temsilcisi
Edmond McLoughney:
“Okulda ﬂiddet küresel bir
sorundur”
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Sempozyum’a devlet kuruluﬂlar›, sivil toplum
kuruluﬂlar› ve devlet d›ﬂ› kuruluﬂlardan
temsilciler, ulusal ve uluslararas› akademisyenler, ebeveynler ve çocuklar kat›ld›.

Sempozyum’un birincil hedefleri:

•

okul içinde ve çevresinde ﬂiddet konusunda
fark›ndal›¤› artt›rmak;

•

konuyla ilgili olarak kamuoyundaki
tart›ﬂmalar› canland›rmak;

•

okullarda ﬂiddetin ortadan kald›r›lmas› için
etkin bir eylem plan› haz›rlanmas›na
katk›da bulunmak idi.

Sempozyu’mun ikincil hedefleri ise
aﬂa¤›dakilerden oluﬂuyordu:

•

ulusal ve uluslararas› uzmanlar aras›nda
konuyla ilgili çal›ﬂma ve araﬂt›rmalar›n
paylaﬂ›lmas›;

•

daha fazla araﬂt›rma gerektiren alanlar›n
belirlenmesi;

•

devlet kurumlar›, uluslararas› organlar,
STK’lar, üniversiteler ve medya aras›nda,
okullarda ﬂiddetin ortadan kald›r›lmas›n›
kolaylaﬂt›rmaya yönelik ortakl›klar›n
oluﬂturulmas›.

Sempozyum’un bitiminde kat›l›mc›lar
taraf›ndan sunulan ve 7. sayfada yer verilen
Bildirge, paydaﬂlar›n rol ve sorumluluklar›n›
ana hatlar›yla belirlemektedir. Sempozyum’dan
elde edilen bulgular, bu y›l›n ilerleyen aylar›nda
yay›mlanmas› beklenen BM Genel
Sekreterli¤i’nin Çocuklara Yönelik ﬁiddet
Küresel Araﬂt›rmas›’na katk›da bulunacakt›r.
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OKULDA ﬁ‹DDET
1. ﬁiddet ve Okul
Sempozyumu’nun çocuk
kat›l›mc›lar›, konuyla ilgili kiﬂisel
deneyimlerini paylaﬂt›lar ve
sonuç bildirgesine önerileriyle
katk›da bulundular

Her çocuk ve ergen, korunma hakk›na ve okullardan kendileri için çal›ﬂabilecekleri ve
geliﬂebilecekleri güvenli ortamlar sa¤lamas›n› bekleme hakk›na sahiptir. Zorbal›k ve fiziksel ceza
bu ilkelere ters düﬂmekte, çocuklarda ciddi k›sa vadeli fiziksel ve duygusal ac›lara neden olmakta
ve çocuklar›n e¤itimleri üzerinde çok daha uzun süreli etkilere yol açmaktad›r. Ö¤rencilerdeki
ﬂiddet davran›ﬂlar›n›n üstesinden ﬂiddet kullanmadan nas›l gelinebilece¤i sorunu, 1. ﬁiddet ve
Okul Sempozyumu’nda tart›ﬂ›lan en önemli noktalardan biriydi.
Çocuklar Aras›nda ﬁiddet
Dünya genelinde okullarda yaﬂanan ﬂiddete
yönelik artan medyan›n ilgisi, okullar›n
çocuklar için güvenli yerler oldu¤u yönündeki
kamuoyu alg›s›n› olumsuz etkilemeye devam
etmektedir. Ciddi yaralanmalarla ya da daha
kötü sonuçlarla biten talihsiz ama izole olaylar
sansasyonel bir dille sunulmakta, ancak bu
olaylar›n çocuklar ve e¤itim sistemi için temsil
etti¤i gündelik sorun ve gerçek yük ço¤u
zaman irdelenmemektedir.
Sorunun daha yayg›n ve daha yay›lmac› yönlerini sadece istatistiksel terimlerle ölçmenin zorlu¤u ve Türkiye’de okullardaki ﬂiddet olaylar›
hakk›nda kapsaml› bir veri taban›n›n olmamas›,
MEB’in 1. ﬁiddet ve Okul Sempozyumu’na ev
sahipli¤i yapmas›n›n baﬂl›ca nedenlerinden
biriydi. Baz› Avrupa ülkelerinde, Birleﬂik
Devletler’de ve Kanada’da bir tak›m ulusal
araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ, bu araﬂt›rmalarda zorbal›k yapt›klar›n› ya da kendilerine zorbal›k yap›ld›¤›n› söyleyen çocuklar›n say›s› tutarl› bir
ﬂekilde yüksek ç›km›ﬂt›r.

zarar vermek ya da örnek teﬂkil etmek yoluyla
di¤er çocuklar› etkilemeden önce dikkatle ele
al›nmas› gerekti¤inde anlaﬂm›ﬂt›r.
Ancak, çocuklardaki ﬂiddet ve sald›rganl›k
davran›ﬂlar›n›n alt›nda yatan nedenleri (evdeki
zorluklar, karﬂ›lanmayan özel e¤itim ihtiyaçlar›,
güven eksikli¤i ya da daha derin psikolojik
rahats›zl›klar) tespit etmek ço¤u zaman zordur.
Örne¤in, ö¤renci teﬂhis edilmesi zor bir okuma
sorunu nedeniyle gerekti¤i gibi çal›ﬂam›yorsa
ya da dersleri izleyemiyorsa, zapt edilemez ve
kargaﬂaya yol açan bir çocu¤a dönüﬂebilir.
Ö¤retmenler, bu gibi durumlarda çocuklarla
ortada buluﬂacak ﬂekilde e¤itilmelidir:
kendilerine sayg› gösterildi¤inde ve
kaydettikleri ilerlemeye ö¤retmenleri taraf›ndan
gözle görülür bir ilgi gösterildi¤inde, ö¤rencilerin kötü davranma olas›l›¤› daha düﬂüktür.

Prof. Dr. Maryse Paquin:
“Disiplin kurman›n ﬂiddete
baﬂvurmadan, çok daha
olumlu ve üretken yollar›
mevcuttur”

Herhangi bir biçimde ortaya ç›kt›¤›nda ﬂiddete
uygun tepkiyi verememek, okulu istemeden
de olsa sorunu destekleme riski alt›na
sokabilir. Ö¤retmenlerinin bir ﬂey yapaca¤›na
güvenmeyen ö¤renciler, kendilerine zorbal›k
yap›ld›¤›n› bildirmeme e¤ilimi göstermektedir.
Çocuklar›n okul ortam› içinde kendilerini
güvende hissedebilmeleri için, çocuklar›n
bak›m›ndan sorumlu yetiﬂkinlerin onlar›
dinlemeye ve ﬂiddete karﬂ› her zaman
s›f›r–tolerans yaklaﬂ›m› göstermeye haz›r
olduklar›n› göstermeleri gerekir.

Prof. Dr. Selahattin Ö¤ülmüﬂ:
“Çocu¤un kendini güvende
hissetme yönündeki temel
psikolojik gereksinimi karﬂ›lanmad›¤› sürece, verimli e¤itim
mümkün olmayacakt›r”
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Çocuk ister zarar gören taraf olsun, ister fail
olsun, ister sadece tan›k olsun, zorbal›¤›n
çocu¤un fiziksel ve zihinsel sa¤l›¤› üzerindeki
zararl› etkileri tart›ﬂmas›zd›r. Bu nedenle, Sempozyum’daki kat›l›mc›lar genel olarak zorbal›k
yapan bir çocu¤un bu zorlu davran›ﬂlar›n›n,

OKULDA ﬁ‹DDET
1. ﬁiddet ve Okul
Sempozyumu’nda yarat›c› bir
canland›rma oturumunda
kat›l›mc›lar çocuklukta
ﬂiddetin dinamiklerini
inceledi

Prof. Dr. Helen Cowie
demokrasi, kat›l›m ve
vatandaﬂl›k ilkelerine
dayanan “Bütüncül Okul
Yaklaﬂ›m›” hakk›nda konuﬂtu

Çocuklar›n kendileri taraf›ndan yap›lacak
müdahaleler de ﬂiddeti önlemede baﬂar›l› bir
yol olabilir: akranlar›n ya da daha büyük yaﬂtaki çocuklar›n çat›ﬂmalar› çözmesi zorbal›k
potansiyeli taﬂ›yan bir olay›n baﬂar›yla
‘yat›ﬂmas›n›’ sa¤layabilirken, pasif tan›klar
ço¤u zaman durumu daha da kötüleﬂtirecek bir
izlerkitle oluﬂturur. Okul müfredat› içinde yer
alan, zorbal›kla nas›l baﬂa ç›k›labilece¤ine dair
rehberlik ve dan›ﬂma programlar› Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde ve Kanada’da okullardaki ﬂiddet olaylar›n› azaltmada baﬂar›l› olmuﬂtur.
Uygun Disiplin Yöntemleri
Ö¤retmenin okul ortam› içindeki y›k›c› ya da
ﬂiddet içeren bir olaya verdi¤i tepki, engelleme
aç›s›ndan kritik öneme sahiptir, zira çocuklar
do¤al olarak nas›l davranmalar› gerekti¤i
konusunda en yak›nlar›ndaki yetiﬂkinleri örnek
al›rlar. Disiplinin nas›l sa¤lanaca¤› ve ﬂiddetin
nas›l önlenece¤i sorunu, ö¤retmenin
ö¤renciler, veliler ve okul personeli aras›nda
üzerinde anlaﬂmaya var›lm›ﬂ okul politikas›n›
yans›tan uygun bir tepki vermesine ba¤l›d›r.

Prof. Dr. Susan Bitensky,
çocuklara yönelik ﬂiddetin
çocuklar›n temel insan
haklar›n›n ihlali oldu¤una
iﬂaret etti
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Dövmek, hangi ortamda olursa olsun asla
disiplini sa¤lamak için uygun ya da üretken bir
yol de¤ildir. Çocuklar üzerindeki küçük
düﬂürücü ve zararl› etkilerinin yan›nda, fiziksel
cezalar›n ﬂiddeti düzeni sa¤lamak için meﬂru
bir araç olarak onaylayan kötü bir örnek teﬂkil
etti¤i de söylenebilir. ÇHS Madde 28’in ikinci
bölümü, bu konuda aç›kça yol göstermektedir:
“okul disiplini çocu¤un insan olarak taﬂ›d›¤›
sayg›nl›kla ba¤daﬂ›r biçimde yürütülür.”
Ö¤retmenlerin kalabal›k s›n›flarda bile ‘zor’
ö¤rencileri aktivite ve al›ﬂt›rmalara dahil etmek
için fazladan çaba sarf ederek s›n›f içinde ve

d›ﬂ›nda y›k›c› davran›ﬂlar›n üstesinden
gelebilece¤i öne sürülmüﬂtür.
S›n›f içerisinde ö¤retmen ve ö¤renciler
aras›ndaki iyi iliﬂkilere dayanan olumlu bir
atmosfer, olumlu davran›ﬂ› teﬂvik eder.
E¤itimciler, ö¤retmenlerin ö¤rencilerin yeti
aral›klar›, ilgi alanlar› ve ö¤renme tarzlar›n› iyi
bildikleri durumlarda, çocuklar›n do¤al
ö¤renme süreçlerinin kendili¤inden durumun
çaresine bakt›¤›n› öne sürmektedir. Bu
ba¤lamda, en zor davran›ﬂ kal›plar›na sahip
ö¤renciler için etkili e¤itim, ö¤retmen
aç›s›ndan çok fazla çaba gerektirmeyecektir.
Çözümler
Birinci ﬁiddet ve Okul Sempozyumu’nun en
önemli bulgular›ndan biri, Türkiye’de okul
ortam›nda ﬂiddete dair, çocuk dostu okullar
yaratmada gerekli politika de¤iﬂiklikleri ve
stratejiler için güçlü bir temel oluﬂturacak, kapsaml› bir ulusal veri taban›na duyulan ihtiyaçt›.
MEB’in Türkiye’deki okullar› daha güvenli hale
getirme hedefi göz önüne al›narak, bir
anlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r:

•

okul, veliler ve toplum aras›nda daha güçlü
iliﬂkiler kurulmas›, ö¤renci güvenli¤ini ve
genel güveni büyük oranda iyileﬂtirecektir;

•

etkin ö¤retme yöntemlerini içeren bir
müfredat, ö¤rencilerin ilgisini çekecek ve
olumlu davran›ﬂ›n teﬂvik edilmesine
yard›mc› olacakt›r;

•

zor ö¤rencilerin davran›ﬂlar›n› idare etmek
ve iyileﬂtirmek, okul personeli için bir
gerekliliktir.
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KONFERANS B‹LD‹RGES‹
28-30 Mart tarihlerinde ‹stanbul’da uluslararas›
kat›l›mla gerçekleﬂtirilen Sempozyuma kat›lan
kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler,
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n temsilcileri,
ö¤renciler ve ebeveynler aﬂa¤›da belirtilen
hususlarda görüﬂ birli¤ine varm›ﬂt›r:
1. Çocu¤un dünyas›nda ﬂiddetin yeri
olmamal›d›r.
2. ﬁiddetin önlenmesi için geliﬂtirilecek
stratejilerde çocuklar›n kat›l›m›
sa¤lanmal›d›r.
3. Okul ve çevresinde ﬂiddetin önlenmesinde
toplumun her kesiminin görev ve
sorumluluklar› vard›r.

•

Okullar›n,

•
•
•
•
•

insan haklar›na ve onuruna sayg› ilkesini
benimseyerek hayata geçirmeleri,

•
•

ö¤rencilerin güvenli¤ini sa¤layacak tedbirleri
almalar›,

Bu çerçevede;
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n,

•
•
•
•
•

ﬂiddetin önlenmesine yönelik cayd›r›c›
düzenlemeler yapmas›,
ihtiyaç duyulan insan ve maddi
kaynaklar›n› seferber etmesi,
öncelikli olarak, çocuklarla çal›ﬂan kamu
görevlilerinin, ﬂiddet olaylar›n›n tespiti ve
çözümüne yönelik uygun e¤itim almalar›n›
sa¤lamas›,

ev, okul ve toplum aras›ndaki iletiﬂimi
güçlendirmeleri,
ö¤renciler ve personel için kat›l›mc› yollarla
davran›ﬂ kurallar› belirlemeleri
bireyin, geliﬂim dönemlerini dikkate alan
disiplin önlemlerini almalar›,
ﬂiddet olaylar›na karﬂ› net ve tutarl› bir tav›r
sergilemeleri ve bunlar› görmemezlikten
gelmemeleri,

Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂme’nin 12.
maddesi do¤rultusunda çocuklar›n karar
verme süreçlerine aktif kat›l›mlar›n›n
sa¤lamalar›,

•

çocuklar› için model teﬂkil ettiklerinin ve
çocuklar›n›n okuldaki davran›ﬂlar›n›n büyük
bir olas›l›kla onlar›n evde gördükleri
muameleyi yans›taca¤›n›n bilincinde
olmalar›,

•

kabul edilebilir ve kabul edilemez
davran›ﬂlara net s›n›rlar koyarak ﬂiddet
konusunda, çocuklar› için yol gösterici ve
aç›k kurallar belirlemeleri,

güvenli okullar oluﬂturulmas› amac›yla
politikalar belirlemesi, standart ölçütler
koymas›,

•
•

aile içi demokrasiye önem vererek hayata
geçirmeleri,

baﬂta okul müdürleri ve ö¤retmenler olmak
üzere tüm okul çal›ﬂanlar›na ﬂiddet ve
önlenmesine yönelik çat›ﬂma çözme,
arabuluculuk, olumlu disiplin yöntemleri
gibi konularda e¤itimler verilmesini
sa¤lamas›,

•

güvenli bir e¤itim ortam›n sürdürülmesine
iliﬂkin okul politikalar›n› ve kurallar›n›
desteklemeleri,

•
•

etkili ebeveynlik e¤itim programlar›n›
yayg›nlaﬂt›rmas›,

Medyan›n,

•

kaliteli e¤itimi hedefleyen çocuk dostu okul
ölçütlerini geliﬂtirerek tüm okullara
yayg›nlaﬂt›rmas›,

•

ö¤rencilerin etkili iletiﬂim, karar verme,
problem çözme, çat›ﬂma yönetimi gibi
temel yaﬂam becerilerini geliﬂtirmesi için
gerçekleﬂtirilen yeni e¤itim programlar›n›n
etkin uygulanmas›n› sa¤lamas›,

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n,

•
•

çocuklar›n sorunlar›n› iletebilecekleri ve
çözüm üretilebilecek mekanizmalar› hayata
geçirmesi,

1. ﬁiddet ve Okul: Okul ve
Çevresinde Çocu¤a Yönelik
ﬁiddet ve Al›nabilecek
Tedbirler Sempozyumu’nu
Uluslararas› Kat›l›m›
Sempozyum Sonuç Bildirgesi

Anne babalar›n,

tüm sorumlu taraflar aras›nda
koordinasyonu sa¤lamas›,
çocuklara yönelik her türlü ﬂiddetin yasak
oldu¤u konusunda kapsaml› bir fark›ndal›k
yarat›lmas›,

okullarda sanat, spor gibi ders d›ﬂ›
etkinliklerin geliﬂtirilmesi için gerekli
altyap›y› sa¤lamas›,

Gülümsetiyor: 1. ﬁiddet ve
Okul Sempozyumu’nda elde
edilen bulgular, Türkiye’deki
tüm okullar› çocuk dostu
okullar haline getirme
planlar›na katk›da bulunacakt›r

çocuklar› ile güven iliﬂkisi oluﬂturarak
onlar›n arkadaﬂlar›ndan, nerede
olduklar›ndan ve ne yapt›klar›ndan
haberdar olmalar›,

•

aile ve çocuklar›n bilinçlendirilmesi
konusunda planlanan ve uygulanan
çal›ﬂmalara destek vermesi,

•

ﬂiddetle mücadele alan›ndaki olumlu
geliﬂmeler üzerinde yo¤unlaﬂarak, okullarla
ilgili haberlerin yay›nlanmas›nda daha özenli
davranmas›,

•

okullar›n faaliyetleri ve baﬂar›lar› ile ilgili
bilgileri kamuoyu ile paylaﬂarak okullar›
desteklemesi

‘Güvenli Okul’ slogan›n›
kullanan Sempozyum tan›t›m
posteri

gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.
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KÜRESEL B‹R SORUN ‹Ç‹N

Çocuklar›n Birleﬂmiﬂ Milletler
Çocuklara Yönelik ﬁiddet
Araﬂt›rmas›’na kat›l›m›,
planlama ve haz›rl›k
süreçlerinin her aﬂamas›nda
teﬂvik edilmiﬂtir

Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreterli¤i, Çocuklara Yönelik ﬁiddet Araﬂt›rmas›’n›n bu Sonbahar’da
yay›nlanmas›yla, hükümetleri ve ortaklar›, ulusal ve uluslararas› hukukta de¤iﬂikliklerin önünü
açarak çocuklar›n korunma haklar›n› güçlendirmeyi amaçlamaktad›r. Çocu¤a yönelik ﬂiddetin
biçimleri, nedenleri ve etkileri hakk›ndaki mevcut araﬂt›rma ve analizlerden yola ç›kan raporun
sunaca¤› öneriler, Avrupa Konseyi’nin Çocu¤a Yönelik ﬁiddete Son Verme Program› için de
bilgi sa¤layacakt›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreterli¤i’nin
Çocuklara Yönelik ﬁiddet Araﬂt›rmas›
Çocuk Haklar› Komitesi’nin tavsiyesi üzerine,
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreterli¤i ﬁubat
2003’te Çocuklara Yönelik ﬁiddet hakk›ndaki
küresel araﬂt›rmas›n› baﬂlatm›ﬂt›r. Çal›ﬂmay›
talep eden Komite Baﬂkan›, böyle bir çal›ﬂman›n “çocu¤a yönelik ﬂiddetin tüm biçimleri için
etkin bir mücadele ve önleme amaçlayan stratejilerin geliﬂtirilmesine öncülük edece¤ini ve
etkili önleme, koruma, müdahale, tedavi, iyileﬂtirme ve yeniden kat›l›m sa¤lamak için tüm
Devletler taraf›ndan uluslararas› düzeyde
at›lmas› gereken ad›mlar›n ana hatlar›n›
çizece¤ini” vurgulam›ﬂt›r.
‹nsan Haklar› Yüksek Komiserli¤i (OHCHR),
DSÖ ve UNICEF aras›ndaki ortak çal›ﬂman›n
ürünü olan Araﬂt›rma, çocu¤un geliﬂiminde
aﬂa¤›da s›ralanan ortamlar içinde gerçekleﬂen
ﬂiddetin sebep ve etkileri hakk›nda eyleme
yönelik bir bak›ﬂ aç›s› sunmay› amaçlamaktad›r:
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•
•
•
•

evde ve aile içinde;

•

çal›ﬂma ortamlar›nda.

okul ve e¤itim ortamlar›nda;
kurumlarda;
kanunla ihtilafa düﬂen çocuklar dahil,
toplumda ve sokakta;

Araﬂt›rma, hükümetlerin ve ortaklar›n›n
de¤iﬂimi desteklemede nas›l daha proaktif
olabilece¤ini ve çocuklar›n bu süreçte nas›l
aktif kat›l›mc›lar olarak yer alabilece¤ini
gösterecektir. Bu amaçla, dünyan›n dört bir
yan›ndan çocuklar bu y›l›n May›s ay›nda taslak
rapor üzerindeki görüﬂleriyle sürece katk›da
bulunmaya davet edilmiﬂtir.
Araﬂt›rma, ülke ülke karﬂ›laﬂt›rmal› veriler
sunmayacak olsa da, hükümetler için haz›rlanan resmi bir anket formuna verilen yan›tlardan, resmi istatistiklerden, Çocuk Haklar›na
Dair Sözleﬂme (ÇHS) kapsam›nda haz›rlanan
raporlardan, uzman grup toplant›lar›ndan,
konferanslardan, zirvelerden ve sivil toplum
kuruluﬂlar›nca haz›rlanan raporlardan yararlan›larak haz›rlanacakt›r. Süreç boyunca kat›l›m
gösteren çocuklar taraf›ndan verilen bilgiler de
nihai raporun ve rapor önerilerinin oluﬂturulmas›nda katk› sa¤layacakt›r.
Araﬂt›rma’n›n üç versiyonu yay›mlanacakt›r: BM
Genel Kurulu’na politika odakl› k›sa bir tavsiye
belgesi; bir çocuk dostu versiyon ve, vaka
incelemelerini, en iyi uygulamalar› ve önerileri
bir araya getiren daha kapsaml›, halka yönelik
bir versiyon. Araﬂt›rma, çocu¤a yönelik ﬂiddetin
yaratt›¤› dehﬂet üzerinde durmayacak, bunun
yerine ulusal ve uluslararas› düzeylerde
al›nabilecek önleyici ve rehabilite edici
önlemlere ve etkin çarelere odaklanacakt›r.

EVET DEY‹N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK‹YE BÜLTEN‹

… KÜRESEL B‹R ÇALIﬁMA
Araﬂt›rma Raporunun yay›mlanmas› ayr›ca
kat›l›mc› çocuklara 2007 döneminde bölgesel
ve ulusal düzeyde gerçekleﬂtirilen takip
etkinliklerini tart›ﬂma olana¤› da sunacakt›r.
Avrupa Konseyi’nin Çocu¤a Yönelik
ﬁiddete Son Verme Program›
Avrupa Konseyi, Çocu¤a Yönelik ﬁiddete Son
Verme program›n› Nisan ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i iki günlük bir konferansla baﬂlatt›. Genel
Sekreter Yard›mc›s› Maud de Boer–Buquicchio,
program›n çocuklarla birlikte ve çocuklar için
bir Avrupa inﬂa etmek hakk›nda oldu¤unu
aç›klad›. Konferansta yapt›¤› konuﬂmada, de
Boer–Buquicchio ﬂu uyar›da bulundu: “Neredeyse alt› seneyi bulan inﬂa ve yeniden yap›land›rma çal›ﬂmalar›na ra¤men, Avrupa hala
çocuklar›m›z için bir ev haline gelemedi …
çocuklara yönelik ﬂiddet devam etmekte, büyümekte ve yeni biçimlere bürünmektedir. Tüm
ülkelerde bu sorun vard›r ve hiçbir ülke bu
sorunu çözmek için her ﬂeyi yapm›ﬂ de¤ildir.
Bunu göz önüne alarak, tüm enerjimizi, kaynaklar›m›z› ve uzmanl›¤›m›z› çocuk haklar›na sayg›y› teﬂvik etmeye ve çocuklara karﬂ› ﬂiddetle
mücadele etmeye adamaya karar verdik.”
De Boer–Buquicchio, Avrupa’da insan haklar›
standartlar›n›n çok iyi olmas›na ra¤men, geçen
y›l Lubiyana’da gerçekleﬂtirilen BM Çocuklara
Yönelik ﬁiddet Araﬂt›rmas› Bölgesel Dan›ﬂma
Toplant›s›nda ﬂiddetin Avrupa Konseyi’nin tüm
üye devletlerinde ›srarla devam etti¤i
sonucuna var›ld›¤›na iﬂaret etti.
De Boer–Boquicchio, çocuk kat›l›mc›lara büyük
bir aç›k sözlülükle ﬂunlar› söyledi: “‹yi haber,
gerçekten çocuklarla birlikte bir Avrupa kurmak
istiyoruz. Kötü haber ise, bunu nas›l
yapaca¤›m›z› bilmiyoruz.”
Çocuklara Yönelik ﬁiddete Son Verme
Program› dört ilkeye dayan›yor:

•

zorlu ekonomik, politik ya da sosyal
koﬂullardaki çocuklar›n korunmas›;

•

ulusal stratejiler uygulamak suretiyle
ﬂiddetin önlenmesi;

•

cinsel sömürüye karﬂ› uluslararas› yasal bir
belge haz›rlamak da dahil olmak üzere,
ﬂiddetten sorumlu olan kiﬂiler hakk›nda
yasal iﬂlem yap›lmas›;

•

okul d›ﬂ›nda ya da baﬂka ﬂekilde sosyal
olarak d›ﬂlanm›ﬂ olanlar da dahil olmak
üzere, çocuklar›n kat›l›m›.

Program›n ilk hedefi, Devletlere ÇHS gibi uluslararas› yasal belgeler çerçevesindeki taahhütlerini
yerine getirmelerinde yard›mc› olarak çocuk
haklar›n› desteklemektir. Program›n ikinci hedefi
ise, Çocuklara Yönelik ﬁiddet Araﬂt›rmas›’nda
yap›lan önerilerin uygulamas›n› izlemektir.
UNICEF Cenevre Bölge Direktörü Philip
O’Brien ﬂunlara dikkat çekti: “S›f›rdan baﬂlam›yoruz — elimizde temel olarak kullanabilece¤imiz Sözleﬂme var. ÇHS; sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal olmak üzere tüm haklar›
kapsayan ve tüm dünyadaki çocuklar›n refah›n›, geliﬂimini ve onurunu korumak için gerekli
temeli sunan, yasal olarak ba¤lay›c› bir belgedir.” O’Brien ayr›ca göstergeleri izlemenin ve
veri toplaman›n önemini de vurgulad›: “Çocuk
haklar› göstergelerinin geliﬂimi ve tan›m›, göstergelerin ve istatistiklerin uyumu, ulusal istatistik otoritelerinin ve verilerin toplamas›ndaki
yak›n iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂmesi, ulusal ve
Avrupa ölçe¤inde bilgi yönetim sistemlerinin
hedeflenen ulusal çocuk haklar›n›n teﬂviki ve
fark›ndal›¤›n›n artmas› için bir temel sa¤lanmas› aç›s›ndan çok önemlidir”.
UNICEF Orta ve Do¤u Avrupa ve Ba¤›ms›z
Devletler Toplulu¤u (ODA/BDT) Bölge Direktörü
Maria Calivis ise: “çocuklar› korumak için bir çok
koruyucu tedbir oluﬂturulmuﬂ olsa da, çocuklar›n
görüﬂleri ço¤unlukla somut eylemlere
çevrilmemiﬂtir ve hesap verebilirlik düzeyi çok
düﬂük olmuﬂtur.
“Daha da önemlisi, sistem en savunmas›z
durumdaki çocuklar› bile koruyamamaktad›r;
farkl› etnik gruplardan gelen çocuklar,
kurumlarda kalan çocuklar ve refakatsiz çocuklar
bu gruba dahil olanlar›n sadece birkaç›d›r,” dedi.
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Avrupa Konseyi Genel
Sekreter Yard›mc›s›
Maud de Boer–Buquicchio ve
Majesteleri Hanover Prensesi
Caroline, Çocuklar için ve
Çocuklarla Birlikte bir Avrupa
Kurmak konulu Avrupa
Konseyi konferans›nda

Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreterli¤i’nin Çocuklara
Yönelik ﬁiddet Araﬂt›rmas›
hakk›nda daha fazla bilgi
için
www.violencestudy.org
adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Avrupa Konseyi’nin
Çocuklara Yönelik ﬁiddete
Son Verme Program›
hakk›nda daha fazla bilgi
için www.crin.org adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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ÇOCUKLAR VE A‹LELER‹ ‹Ç‹N

Okula giden k›z ö¤renci
say›s›n› artt›rmak ve
ilkö¤retimde toplumsal
cinsiyet aç›¤›n› kapatmak,
Hükümet ve UNICEF’in
üzerinde anlaﬂmaya var›lan
yeni ÜPEP’nin önceliklerinden
biri olmaya devam edecektir

Ülke Program› Eylem Plan› (ÜPEP), Hükümet ile UNICEF aras›nda benzersiz bir anlaﬂma olup,
Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin (ÇHS) gereklerinin yerine getirilmesine yard›mc› olmak ve
Türkiye çap›nda kad›n ve çocuklar›n durumunu iyileﬂtirmek için bir dizi proje önerisi getirmektedir.
Mart 1954’te imzalanan ilk Temel ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›na (T‹A) dayanan bu ortakl›k, beﬂ y›ll›k dönemler halinde yenilenmektedir. Türkiye Hükümeti ve UNICEF 2006-2010 dönemini kapsayan son ÜPEP
üzerinde anlaﬂmaya varm›ﬂ olup, her iki ortak da bu son anlaﬂma arac›l›¤›yla çocuklara uygun bir
Türkiye yönünde bir önceki ÜPEP çerçevesinde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalara devam edecektir.
Yeni ÜPEP, 2002’de gerçekleﬂtirilen Birleﬂmiﬂ
Milletler Çocuk Özel Oturumu’nun (BMÇÖO)
sonuç belgesi niteli¤inde olan Çocuklara Uygun
bir Dünya belgesine belirgin göndermeler içeren ve Çocuk Haklar›na Dair Sözleﬂmenin (ÇHS)
uygulanmas›na yönelik hedefleri belirleyen
Türkiye Ulusal Çocuk Eylem Plan›na katk›da
bulunacakt›r. ÜPEP, Türkiye’nin Biny›l Kalk›nma
Hedefleri’nin (BKH) ikincisi evrensel ilkö¤retim,
üçüncüsü cinsiyet eﬂitli¤ini desteklemek ve
kad›nlar› güçlendirmek, dördüncüsü çocuk
ölümlerini azaltmak, ve alt›nc›s› HIV/AIDS ile
savaﬂ hedeflerine ulaﬂmas›na yard›mc› olacakt›r. ÜPEP ayr›ca Biny›l Bildirgesinin savunmas›z
gruplar›n korunmas›na iliﬂkin VI. bölümüyle
uyumun sa¤lanmas›na da katk›da bulunacakt›r.

Türkiye’nin yeni sa¤l›k
reformlar› çerçevesindeki
mevcut kaynaklar
kullan›larak, hem anne hem
çocuk sa¤l›¤› iyileﬂtirilecektir
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Önceki ÜPEP’n›n deneyim ve baﬂar›lar›n› temel
alarak UNICEF, Hükümetin ﬂu alanlardaki
önceliklerini desteklemeyi amaçlamaktad›r:
çocuklar›n korunmas›n›, e¤itimi ve erken
çocukluk geliﬂimini artt›rmak; ulaﬂmas› zor
çocuklar›n, özellikle de düﬂük gelirli ailelerden
gelen çocuklar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için
hizmetlerin geniﬂletilmesi; ergenleri
karﬂ›laﬂt›klar› belli baﬂl› zorluklara yeterince
haz›rlayacak bilgi ve yaﬂam becerileriyle
donatmak ve çocuklar için mevcut kaynaklar›
artt›racak politika ve mevzuatlar uygulamak.

Bir önceki ÜPEP, çocuklar›n sa¤l›k ve refah›n›n
en hassas göstergelerinden biri olan bebek ve
beﬂ yaﬂ alt› ölüm h›zlar›nda önemli bir düﬂüﬂ
sa¤lanmas›na katk›da bulunmuﬂtur. 2003
Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas› (TNSA),
bebek ölüm h›z›nin (BÖH) 1998 ve 2003
araﬂt›rmalar›ndan önceki beﬂ y›ll›k dönemde
‰43’ten ‰29’a, beﬂ yaﬂ alt› ölüm h›z›n›n
(5YAÖH) ise yine ayn› dönemde ‰ 52’den
‰37’ye düﬂtü¤ünü göstermektedir.
TNSA bulgular›, düﬂük maliyetli ve yüksek
etkili müdahalelere iliﬂkin yat›r›m ve uygulamalar› sürdürmenin çocuk ölüm h›zlar›n› azaltt›¤›
sav›n› do¤rulam›ﬂt›r. Hükümet ve UNICEF, bu
yaklaﬂ›m›n faydalar›n›, ana hedeflerinden biri
5YAÖH’yi ‰25 oran›nda indirmek olan yeni
ÜPEP yoluyla birleﬂtirmeyi amaçlamaktad›r.
Çocuklarla birlikte ebeveynlerin de e¤itilmesi;
amaçlar›, baﬂar›lar› ve ö¤renilen dersler aç›s›ndan bir önceki ÜPEP’n›n kritik öneme sahip
temalar›ndan biriydi. Ancak, her yerdeki aileler
için düﬂük gelir ve temel hizmetlere ulaﬂma
zorluklar› sürekli olarak daha kötü insan geliﬂimi göstergelerine katk›da bulunmas›, en son
TNSA’ya göre düﬂük e¤itim ölçekleri annelerin
problemlerinin temelini oluﬂturur. Yeni ÜPEP,
anne ve genel aile e¤itimi konusunda olumlu
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… B‹R ORTAKLIK
etki üzerine yo¤unlaﬂarak çocuklar›n yaﬂam
potansiyeli için bu konuyu adres gösterecektir.
Devam eden Haydi K›zlar Okula! kampanyas›,
kampanyan›n baﬂlamas›n›n hemen ard›ndan
2003–2004 ö¤retim y›l›nda okula gitmeyen k›z
çocuklar›n›n say›s›n›n %15 oran›nda düﬂürülmesinde baﬂar›l› bir ﬂekilde yard›mc› olmuﬂtur.
Hükümetin k›z çocuklar›n›n e¤itimi konusunda
UNICEF’le olan ortakl›¤›na atfedilen güçlü odak
ayn› zamanda erkek çocuklar›n okula kay›t
oranlar›n› da olumlu etkilemiﬂ, ülkeyi ikinci
BKH’ne ulaﬂmaya daha da yak›nlaﬂt›rm›ﬂt›r; ne
var ki bu, üçüncü BKH’nin konusunu oluﬂturan
e¤itimde k›z–erkek ö¤renci say›lar› aras›ndaki
fark›n hala devam etti¤i anlam›na da gelmektedir. Yine de, her iki ortak da ilkö¤retimdeki
cinsiyetler aras› fark›n yeni program›n sonuna
kadar kapanaca¤›ndan emindir.
Çocuk istismar›, ihmal ve ebeveyn bak›m›ndan
yoksunluk olaylar›n›n giderek artmas›, 2005
y›l›nda çocuklar›n korunmas› alan›nda, ÇHS
do¤rultusunda yasalar tasarlanmas› da dahil
olmak üzere, çok say›da temel çal›ﬂma yap›lmas›na yol açm›ﬂt›r. Yeni ÜPEP, Hükümetin
soruna karﬂ› kurumsal yan›tlar› güçlendirme
planlar›n› desteklemek suretiyle çocuklar›n
korunmas›na odaklanacakt›r.

Önerilen Ülke Program›
ÜPEP, düﬂük kalk›nma göstergelerine
sahip alanlar› ve k›rsal ve kentsel bölgelerde düﬂük gelir düzeyinde yaﬂayan
aileleri hedef alacakt›r. Program›n baﬂl›ca
bileﬂenleri ise aﬂa¤›dakileri içermektedir:

•
•
•

Kaliteli E¤itim;

•

Savunuculuk, Bilgilendirme ve Sosyal
Politika;

Erken Çocukluk Bak›m› ve Ö¤renme;
Çocuk ve Ergenlerin Korunmas› ve
Kat›l›m›;

Baz› stratejiler ulusal düzeyde uygulan›rken, baz›lar› da daha yerel düzeyler için
tasarlanacakt›r. ÜPEP stratejileri,
aﬂa¤›dakilere yönelik planlar içermektedir:

•

politika de¤iﬂikliklerine ve kurumsal
de¤iﬂimlere bilgi sa¤layacak güçlendirilmiﬂ ulusal veri toplama ve analizi;

•

profesyonellerin, yerel otoritelerin,
toplum liderlerinin ve sivil toplumlar›n kapasitelerinin artt›r›lmas›;

•

sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda yerel
sorunlara yerel çözümler üretilmesi;

A¤›r çocuk haklar› ihlalleriyle ilgili olarak gerçekleﬂtirilen bir meclis soruﬂturmas›n›n ard›ndan,
Hükümet A¤ustos 2005’te, AB taraf›ndan finanse edilen Türkiye’de Çocuklar için ‹yi Yönetiﬂim,
Koruma ve Adalete Do¤ru, ya da di¤er ad›yla
Önce Çocuklar program›n› baﬂlatm›ﬂt›r. Önce
Çocuklar, aﬂa¤›dakiler yoluyla çocuklar için
koruyucu ortam› güçlendirecektir:

•

baﬂar›l›, cinsiyete duyarl› ve çocuk
dostu modellerin uygulamas›n›n
geniﬂletilmesi;

•

çocuklar için kaynaklar›n seferber
edilmesine yard›mc› olmak için,
medya da dahil olmak üzere çeﬂitli
ortaklarla ittifaklar kurulmas›.

•

çocuk koruma tedbirlerinin geliﬂtirilmesini
desteklemeye yönelik araﬂt›rmalar sunarak;

ÜPEP stratejilerinin baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulanmas› aﬂa¤›dakilere yard›mc› olacakt›r:

•

çocuklar›n bak›m› ve korunmas› alanlar›nda
tüm müdahale düzeylerinde çocu¤a duyarl›
modeller geliﬂtirerek.

•

ilkö¤retime kay›t oranlar›nda
k›z–erkek eﬂitli¤ine ulaﬂ›lmas›, bu
eﬂitli¤in sürdürülmesi ve ilkö¤retim
tamamlama oranlar›n›n iyileﬂtirilmesi;

UNICEF, Önce Çocuklar ve Türkiye’de çocuklar
için koruyucu bir ortam oluﬂturulmas›na
yard›mc› olacak di¤er giriﬂimler için (Çocuk
Dostu ﬁehirler gibi) teknik destek sa¤lamaya
devam edecektir.

•

5YAÖH’nin canl› do¤umlar›n
‰25’inin alt›na çekilmesi;

•

kurumlar› ve bireyleri çocuk haklar›
ihlalleri konusunda daha hesap
verebilir k›lan standartlar›n ve yasal
önlemlerin oluﬂturulmas›;

•

çocuklar›n daha iyi geliﬂimi ve
korunmas› için politikalar ve yasalar
uygulanmas› ve yürürlü¤e konmas›.

AB, çocuk haklar› alan›nda önemli bir iﬂbirli¤i
orta¤› olmaya devam edecektir. Yeni ÜPEP’daki
di¤er ortaklar ise hizmet sa¤lay›c›lar›, politika
yap›c›lar› ve karar al›c›lar›, özel sektörü, sivil toplum kuruluﬂlar›n›, UNICEF Türkiye Milli Komitesini, medyay›, aileleri ve çocuklar› içerecektir.
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Yeni ÜPEP’n›n baﬂl›ca hedeflerinden biri de çocuklar için,
özellikle de düﬂük gelirli
ailelerden gelen en savunmas›z durumdaki çocuklar için,
koruyucu bir çevre oluﬂturulmas›n› desteklemek …

… ve ergen ve çocuklar›
kendilerini etkileyen karar
alma süreçlerine dahil etmektir
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HAYD‹ KIZLAR OKULA!

2010 YILINDA
BEKLENEN SONUÇLAR

•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar ve k›zlar daha fazla f›rsattan ve yaﬂam
seçene¤inden yararlanabilirler;

•

E¤itim görmüﬂ kad›nlar›n ve k›zlar›n siyasal, toplumsal ve ekonomik
karar alma süreçlerine kat›lma ﬂanslar› daha fazlad›r;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n kendi tercihleriyle daha
geç evlenme ve çocuk yapma e¤ilimleri
di¤erlerine göre daha fazlad›r;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n daha iyi iﬂ bulma ve
böylece aile gelirlerine katk›da bulunma
imkanlar› vard›r;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar evlendiklerinde
daha az say›da çocuk yaparlar ve
çocuklar›n› daha sa¤l›kl›
büyütürler; nitekim kad›nlar›n
e¤itim düzeyi yükseldikçe çocuk
ölüm oranlar› düﬂmektedir;

•

E¤itim görmüﬂ k›zlar›n
sa¤l›kla ilgili konulardaki
bilinç ve duyarl›l›k
düzeyleri daha yüksektir;
örne¤in, kad›nlar›n e¤itim
düzeyleri yükseldikçe, HIV/AIDS
enfeksiyon oranlar› önemli ölçüde
azalmaktad›r;

•

Bebek ölüm h›z›n›n bin canl›
do¤umda 25’in alt›na
düﬂürülmesi;

•

‹lkö¤retime kay›tta cinsiyet
eﬂitli¤inin sa¤lanmas›;

•

‹lkö¤retimi terk oran›n›n %10
azalt›lmas›;

•

3–6 yaﬂ aras› çocuklar›n
%30’unun okul öncesi e¤itim
alm›ﬂ olmas›;

•

0–6 yaﬂ aras› bebeklerin sadece
anne sütüyle besleneme
oran›n›n %40’a ulaﬂmas›;

•

•

‹yot eksikli¤ine ba¤l›
bozukluklar›n ve demir
eksikli¤i anemisinin görülme
s›kl›¤›n›n azalt›lmas›;

E¤itim görmüﬂ kad›nlar›n gebelik
dönemleri de daha sa¤l›kl› geçmekte,
böylece anne ölüm oranlar›
azalmaktad›r;

•

K›z çocuklara odaklanan programlar›n
erkekler için de eﬂit ölçüde yararl›
oldu¤u görülmektedir.

•

K›zam›k hastal›¤›n›n ortadan
kald›r›lmas›;

•

Anne–babalar›n ve çocuklara
bakan kiﬂilerin %30’unun
çocuk yetiﬂtirmede do¤ru
uygulamalar› ö¤renmeleri ve
bunlar› yaﬂama geçirmeleri;

•
•

Özel korunma gereksinimi
olan çocuklar için minimum
standartlar›n uyarlanmas› ve
uygulanmas›;
Ergenlere kendilerini ﬂiddet,
sömürü ve HIV/AIDS’ten
koruyabilme becerileri
kazand›r›lmas›;

B‹Z‹MLE TEMASA GEÇ‹N‹Z
UNICEF Türkiye Temsilcili¤i:

Telefon:
Faks:
E-posta:

+90 (0) 312 454 1000
+90 (0) 312 496 1461
ankara@unicef.org

UNICEF’in geliri sadece gönüllü katk›lardan oluﬂmaktad›r ve ba¤›ﬂlar Milli
Komite kanal›yla toplan›r. Kamu yarar›na çal›ﬂan bir dernek oldu¤undan Milli
Komiteye yap›lan ba¤›ﬂlar vergi indirimine tabidir.
UNICEF Türkiye Milli Komitesi:
Genel Merkezi Ankara

Telefon:
+90 (0) 312 290 3390/1
Faks:
+90 (0) 312 290 3388
E-posta: unicef.natcom@unicefturk.org
Web:
www.unicef.turk.org

UNICEF Türkiye Milli Komitesi:
‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü

Telefon:
Faks:
E-posta:

+90 (0) 212 252 5222
+90 (0) 212 249 6686
+90 (0) 212 252 9727
unicef.ist@unicef.org

UNICEF Türkiye, Evet Deyin her üç ayda bir yay›nlanmaktad›r, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No. 11, 06610 Çankaya, Ankara, Türkiye
Telefon: +90 (0)312 454 1000 Faks: +90 (0)312 496 1461 www.unicef.org/turkey Evet Deyin içindeki fikir ve düﬂünceler
UNICEF’in görüﬂlerinin mutlak yans›mas› de¤ildir.
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Bas›m Dumat Ofset

