








Temel çocuk hakları
Sağlıklı yaşam hakkı
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine
göre; çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini
desteklemektedir.
Sözleşme'nin 6. maddesine göre her çocuk esas olarak
yaşama hakkına sahiptir.
24. madde gereğince; her çocuk ulaşılabilir en yüksek
sağlık standartlarından , gerekli tedavi ve iyileştirme
hizmetlerinden faydalanabilmelidir. İhmal edilen, terk
edilen, istismara uğrayan ya da işkenceye tâbi tutulan
çocukların iyileştirilmesi ve yeniden topluma
kazandırılmasından devletler sorumludur.









Diğer temel çocuk hakları:
Sözleşmeye göre, her çocuğun, temel yaşam
hakkının yanında,
nüfus kütüğüne kaydolma, isim, vatandaşlık
ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını
bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı
vardır.
Buna paralel olarak, taraf devletlerin,
çocuğun kimliği, tabiiyeti, isim ve aile bağları
dahil olmak üzere her türlü koruma hakkına
saygı gösterme ve bu konularda yasa dışı
müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü
bulunur.















Dünyada risk altında bulunan çocuklar;
1 milyar çocuk yoksulluk içinde yaşıyor.
300 milyon çocuk evsiz yaşıyor.
140 milyon çocuk ilkokula gitmiyor.
7 milyon çocuk mülteci.
5-14 yaş grubunda 270 milyon çocuk çalışıyor, bunların
150 milyonunu sağlıksız ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
2010 yılında 1 milyon çocuk AİDS olma tehlikesi
altında.
20. Yüzyılın en güçlü olgularından biri olan
küreselleşme, yoksulluğu daha da yaygınlaştıran
eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Dünyada her iki çocuktan biri şiddete maruz kalıyor.

Belli başlı Sorunlar…





Çocuk işçiliği
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi'nin 9.
maddesi, çocukların her türlü istismar, ihmal, ve
sömürüye karşı korunmasını ve hiçbir şekilde
ticaret konusu olmamasını beyan etmektedir.
Ayrıca, çocukların uygun bir asgari yaştan önce
çalıştırılmamasını, sağlığını ve eğitimini tehlikeye
sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini
engelleyecek bir işe girmeye zorlanmamasını
gerektirmektedir.



Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre;
dünya genelinde 200 milyondan fazla çocuk işçi
bulunuyor.

Çocuk işçiler için en tehlikeli sektörler arasında tarım,
inşaat ve madencilik yer alıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü, yaşları 5 ila 14 olan 132
milyon çocuğun tarım sektöründe çalışmaya
zorlandığına ve bu nedenle eğitim ve sağlık
olanaklarından yoksun kaldığına dikkat çekiyor.
Ayrıca çocukların mafya ve çetelerin elinde; zorla gasp
ve yankesicilik suçlarına yönlendirilmesi, duygusal
istismarı göz onünde bulundurarak dilenciliğe teşvik
ettirilmeleri verilecek örneklerden bazılarıdır.









Çocukların yaşam hakkının ihlali
2003’ten bu yana, çocukken işledikleri suçlar nedeniyle
Çin, İran ve ABD’de altı kişi idam edildi.
Pakistan, Filipinler ve Sudan’da da çocuk suçlular
infazı bekliyor. İran'da halen çocuk idamları
sürmektedir.
Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, "Bir dizi insan hakları
ihlalinden kurtulan kaçırılmış kadınlar ve kız çocuklar,
kaçakçıların ellerinde ikinci bir dizi ihlale maruz
kalmaktalar. Bundan da kurtulmayı başarsalar bile bu
kez de, çoğu zaman üçüncü bir dizi ihlale maruz
kalmaktalar. " açıklamasını yapmışlardır.








Çocuk askerler
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun
belirlediği verilere göre, 2006 yılı içinde yaklaşık 250
bin çocuk silahlı çatışmalara sokuldu ya da bu amaçla
silahlı gruplara dahil edildi.
Çocukların asker olarak savaş alanlarında kullanılması
Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu
olarak tanımlanıyor.
Buna rağmen Burma, Burundi, Fildişi Sahili,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Çad,
Filipinler, Kolombiya, Nepal, Sri Lanka, Uganda,
Afganistan, Angola, Gine-Bissau, Liberya, Mozambik,
Ruanda ve Sierra Leone gibi ülkelerde çocuklar asker
olarak kullanılmaya devam ediyor.



10 yaşında bir Çinli çocuk asker (Mayıs 1944)

Tayland Çocuk askerler…











Savaş ve Çocuklar
Savaş milyonlarca çocuk için gündelik hayatın bir
parçasıdır. Bazıları başka bir yaşam tarzı tanımamış,
bazılarının dünyası da savaşların ortaya çıkışıyla alt üst
olmuştur.
Bu etkilerin sonucunda sayısız çocuk ölmüş, bir çoğu
da sakat veya öksüz kalmıştır. Birçokları aç kalmış
veya açlıktan ölmüştür.
Milyonlarcası ailelerinden ayrılarak mülteci durumunda
ya da yerinden-yurdundan edilmiş olarak, yollara
dökülmeye zorlanmıştır.
Çoğu; şiddet, korku ve zorluk dolu ortamda travma
içinde yaşamaktadır.


















Dünya üzerinde 15 milyona yakın çocuk çatışmalar
yüzünden evlerinden ayrı yaşamak zorunda kalıyor.
Geçen 10 yıl içerisinde 2 milyona yakın çocuk çatışma
ortamlarında öldürüldü.
1 milyondan fazla çocuk yetim kaldı.
6 milyona yakın çocuk ciddi olarak sakat kaldı.
10 milyona yakın çocuk psikolojik travma geçirdi.
Her ay 800 çocuk kara mayınlarından dolayı ölüyor veya
sakat kalıyor.
Yaklaşık 90 ülkede 60 milyona yakın çocuk kara
mayınlarının tehdidi altında yaşıyor.
Afganistan'daki çocukların %72'si bir yakınını
kaybetmiş,
%65'i çevrelerinde cesetler görmüş.
%50'si birilerini roketli veya bombalı saldırılar
neticesinde ölürken görmüş.












Dünya'da 35'e yakın ülkede 300 bin civarında çocuk hükümet
ya da muhalif gruplar adına asker olarak savaşıyor.
Çocuklar 85'ten fazla ülkede askere alınıyorlar.
Çocuk askerlerin çoğunluğunu 15-18 yaş dilimindeki çocuklar
oluşturmakla birlikte henüz 7 yaşında olan çocuk askerlere de
rastlanıyor.
Bu çocukların pek çoğu ön saflarda çarpışmalara dahil edilirken
bazıları da casus, haberci, nöbetçi, hamal, hizmetçi veya seks
kölesi (sexual slave) olarak kullanılıyor.
Yine küçümsenemeyecek sayıda çocuk asker, kara mayınlarını
temizlemek için kullanılıyor. Bazıları fakirlik veya ayrımcılıktan
dolayı asker olurken çoğunluğu kaçırılarak asker yapılıyorlar.
Savaş bölgelerinde yaşayan çocuklar evlerinin önünden,
okullarından, mülteci kamplarından yahut komşu ülkelerden
kaçırılabiliyorlar.

Neden Çocuk Asker…








Hükümet ya da muhalif gruplar, yetişkinlerin
kısıtlılığından dolayı çocukları kullandıklarını
söylüyorlar.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)nden bir
komutan ise çocukların "bunu tamamıyla bir oyun"
zannettiklerini ve "bu yüzden de korkusuz" olduklarını
ifade ediyor.
Genellikle hiç eğitim almadan yahut çok az eğitim
alarak askere gönderiliyorlar.
Oldukça ucuza mâlolan bu çocuklar aynı zamanda
düşünmeksizin itaat ediyorlar.









Çocuk askerler fizikî yaralanmalar, psikolojik travma ve ölüm
riskiyle karşı karşıya. Erkek çocuklar da aynı riski taşımakla
birlikte kızlar için en büyük tehlike tecavüze uğrama ve cinsel
istismara mâruz kalma. Cinsel yollarla bulaşan HIV/AIDS gibi
hastalıklar tüm çocukları tehdit ediyor. Kız çocukları için bir
problem de hamile kalma riski.
Ayrıca onları duyarsız hale getirdiği için uyuşturucu ve alkolün
yaygın olarak kullanımına müsaade ediliyor. Hatalarından dolayı
ölüm cezasına çarptırılan çocuklar var. Pek çok ülkede esir
alınan ve kaçmaya teşebbüs edip başarılı olamayan çocuklar
işkence ve kötü muameleye mâruz kalıyorlar.
Herhangi bir bölgede birkaç çocuğun savaşırken görülmesi o
bölgedeki tüm çocukları şüphe altında bırakıyor ve tüm çocuklar
çarpışan grupların hedefi haline geliyorlar.
Çocuk askerlere en çok Burma, Paraguay, Kolombiya,
Sierra Leone, Angola, Afganistan ve Sudan'da
rastlanıyor. Bununla birlikte endüstrileşmiş ülkelerde de
çocuklar askere alınıyorlar.









Orta ve Güney Afrika'da bazılarının henüz 7-8
yaşında olduğu 120 bin çocuk asker fiilen
çatışmalara katılıyor.
Çocuk askerlerin yoğun olduğu yerler Angola,
Sierra Leone, Burundi, Kongo, KDC, Etiyopya,
Liberya, Ruanda, Sudan, Uganda. Burundi'de
askere alınma yaşı 15. Ruanda'da ise 16.
Sierra Leone'de hükümet destekli "Yurttaş
Savunma Birlikleri'nin %30'a yakını 7-14 yaş
arası çocuklardan oluşuyor.
Angola'nın sınır ötesinden getirdiği 2000
Namibyalı çocuğu asker yaptığı yönünde
raporlar var.











KDC'de yaşları 14 ila 16 arasında değişen 4 çocuk
asker bir kanundan dolayı ölüm cezasına çarptırılmıştır.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bugün hâlâ çocuklar
muhalif gruplarca askerleştiriliyor. Mısır, Cezayir, İran,
Irak ve Türkiye'de silahlı muhalif gruplar 15 yaşın
altındakileri asker olarak kullanıyorlar.
Asya-pasifik'te, Afganistan, Burma ve Sri Lanka en çok
çocuk asker kullanılan bölgeler.
Myanmar/Burma'da gerek hükümet gerekse hükümet
dışı kuvvetler çocuk askerlere saflarında yer veriyorlar.
Çocuk askerler genellikle zorla bu kuvvetlere dahil
ediliyor, İstisnaî olarak ekonomik koşullar ve
kabile/aşiret bağları nedeniyle kendisi bu kuvvetlere
katılmayı kabul eden çocuklar da var.







Çocuk askerler, taşıyabilecek kadar büyüdükleri
zaman ellerine tüfek yahut yarı otomatik
silahlar verilerek savaşmaları için ön saflara
sürülüyorlar.
Sri Lanka'da kız çocuklar da asker olarak
kullanılıyor. Bildirildiğine göre pek çoğu toplum
arasında çok daha az dikkat çektiği için intihar
bombaları olarak yetiştiriliyorlar.

Ampakaman bölgesinde 1999 Ekim'inde
hükümet kuvvetlerince düzenlenen bir baskında
öldürülen 140 Tamil’in 49'u çocuk ve bunların
da 32'si 11-15 yaş arası kız çocukları idi.



Avustralya ve Yeni Zelanda'da 17, bazen de 16
yaşındakiler askere alınıyor.
Latin Amerika'da binlerce çocuk hükümet kanadında
ya da muhalif kanatta çarpışmaya devam ediyor. Bu
mesele ile en çok karşılaşılan ülkeler Kolombiya, Peru
ve Paraguay. Meksika'da da zaman zaman bu sorunla
yüz yüze gelinebiliyor.



Ağır eğitim şartları bazen ölümle sonuçlanabiliyor.
Paraguay'da sadece 2000 yılında 6 çocuk bu yüzden
öldü.
Küba zorunlu askerlik yaşının 18'in altında olduğu tek
ülke. Kolombiya'da bazı hükümet karşıtı silahlı
grupların neredeyse yarısı 18 yaşının altındakilerden
oluşuyor.











Avrupa ve Kuzey Amerika'daki pek çok ülke 16
yaşındakileri gönüllü askerliğe alıyor.
Britanya ordusunda 18 yaşın altındakilere yönelik
aşağılayıcı muameleye yetişkin askerlerin zorla yedirmeye
çalıştığı çamur örnek gösteriliyor.
Bu ülke 17 yaşındakileri çatışmaya gönderiyor. BM Barış
Gücü'ne gönderdiklerinin arasında bile 17 yaşındakiler
vardı ki bu birimin içinde 18 yaşından küçükleri
bulundurmak yasaktır.
ABD, Körfez Savaşı'nda, Somali'de ve Bosna'da 17
yaşındaki askerleri kullandığını kabul ediyor. Kanada,
gönüllüleri16 yaşında askere almaya devam ediyor. Rusya
Federasyonu'nda askere alma yaşı 18 olmakla beraber
daha küçük yaştaki öksüz ve sokak çocuklarının ordu
kamplarına götürüldüğüne dair raporlar var.
Çeçenistan, Karabağ, Gd. Türkiye ve Kosova'da çocuklar
casus, haberci ve hamal olarak kullanılıyorlar.



Eğitim hakkından yoksun kalan çocukların, topluma
genel olumsuz etkisinin yanında, suça eğilimli bireyler
olma oranı yüksektir.






Çoğu güvenlik güçleri ve silahlı muhalif güçler
tarafından işe alınmış, diğerleri ise başka seçenekleri
olmadığını düşündüklerinden gönüllü olmuşlardır.
Deneyimsiz, korkusuz oluşları ve özellikle zor
görevlerde kullanılmaları dolayısıyla çocuk askerler
arasındaki ölü ve yaralı oranı çok yüksektir.







Türkiye'de bazı kültürel anlayışların benimsediği
töre kavramlarından ötürü, çocuklar töre
kurbanı olmaktadır.
Ayrıca ailelerin çocukları arasında kız-erkek
ayrımı yapması, çocuk hakları ihlallerine
verilebilecek örneklerden birisidir.
Kız çocukların okutulmaması, onların başlık
parası adı verilen ücret karşılığında
evlendirilmesi, çocuk hakları ihlallerine çarpıcı
bir örnektir.



Sağlık Sorunları…

UNICEF‘e göre; çocuk ölümleri, yapılan çalışmalar








sonucunda giderek azalmaktadır.
Buna göre dünyada 5 yaşından küçük ölen çocukların
sayısı 2006’da, 10 milyon barajının altına inerek 9,7
milyona düştü.
Rapora göre Fas, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti’nde
5 yaşından küçük çocukların ölüm oranının üçte birin
üzerinde, Madagaskar’da yüzde 41, Sao Tome’deyse
yüzde 48 azaldı.
Gelişmelere rağmen Orta ve Batı Afrika; çocuk
ölümlerinin en fazla görüldüğü bölgeler olmaya devam
etmektedir.
BM Nüfus Fonu'na göre Afrika’da 5 yaşın altındaki her
1000 çocuktan 155’inin öldüğü belirtilirken bu
çocukların büyük çoğunluğu kızamık, tetanos ve çocuk
felci gibi, aşısı olan hastalıklar yüzünden ölüyor.

Bebek Ölümleri












(%0 ve Sıralama)

Sierra Leone 284 1
Angola 260 3
Liberya 235 5
Mali 222 7
Burkina Faso 207 9
Çad 200 11
Zambiya 192 13
Malawi 183 15
Nijerya 183 15
Orta Afr.Cum.180 19

Nijer 265 2
Afganistan 257 4
Somali 225 6
Gine-Bissau 211 8
Kongo 205 10
Mozambik 197 12
Burundi 190 14
Moritanya 183 15
Ruanda 183 15
Fildişi Sahili 176 20

40 ve 11 yaşlarında bir çift (Afganistan)…

Milliyet 9 Haziran 2011

National Geographic dergisinin yayınladığı habere göre, fotoğrafta pembe elbisesi ile
görülen Tahani, henüz altı yaşındayken 25 yaşındaki Majed ile, kendisiyle aynı yaştaki
sınıf arkadaşı Ghada’da fotoğraftaki adam ile evlendirildi.
Dünyada her yıl 10 ile 12 milyon çocuğun gelişmekte olan ülkelerde gizli yapılan
düğünlerle evlendirildiği tahmin ediliyor.

Listenin sonu…













Fransa 6 164
İsrail 6 164
Yeni Zelanda 6 164
San Marino 6 164
İsviçre 6 164
Çek Cumhuriyeti 5 177
Almanya 5 177
Japonya 5 177
Lüksemburg 5 177
Monako 5 177
Slovenya 5 177
İzlanda 4 189
Singapur 4 189

İrlanda 6 164
İtalya 6 164
Portekiz 6 164
İspanya 6 164
Avusturya 5 177
Finlandiya 5 177
Yunanistan 5 177
Kore Cumhuriyeti 5 177
Malta 5 177
Hollanda 5 177
Danimarka 4 189
Norveç 4 189
İsveç 3 193

Türkiye: %o 42 bebek ölüm oranı ile
78. sırada yer almaktadır…


ÇOCUKLARA YÖNELİK İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE






İşkence ve kötü muamele, çocukların haklarını ihlâl
etmede yoğun olarak uygulanan yöntemler arasında
yer alıyor. Ülkeler arasında farklılık gösteren unsurları,
bu fiillerin yoğunluğu, uygulama şekli ya da bu fiilleri
uygulayanların kimliği belirliyor.
İşkence, cinsiyet ayrımı gözetmediği gibi kendisini
herhangi bir mekânla da sınırlandırmıyor.
İşkence ve kötü muamele genellikle kapalı ortamlarda
vuku buluyor. Fakat bazen sokak ortasında, polis
arabasında veya bir toplama merkezinde de bu
eylemlere rastlanabiliyor.

Çocuklara karşı uygulanan kötü muamele ve işkencede en yaygın
yöntem dayak.
 Dayak, çoğu zaman yaralanmalara neden olmakla birlikte
zaman zaman iç kanama, kemik kırılması hattâ ölümle de
sonuçlanabiliyor. Öldüresiye dövmek en eski ve terk edilmeyen
yöntem.
 Diğer yöntemler ise bölgeden bölgeye değişiyor.
Tecavüz daha ziyade kız çocukları tehdit etmekle birlikte sadece
onlara yönelik bir muamele değil.
 Teknolojik gelişmelere kapalı olmayan uygulayıcılar elektriği de
kendi amaçlarına uygun bir şekilde kullanıyorlar. Vücudun
herhangi bir noktasına kablo bağlanarak veya içi su dolu bir
havuza elektrik yüklü kablo konularak çocuklara işkence
yapılabiliyor.

İşkence ve kötü muamele gerekçeleri









Hırsızlık gibi adlî vakalar en sık rastlanan nedenler
arasında yer alıyor. Bunun yanında çocukların dışa
vurduğu kendilerine ait düşünceleri de yeterli bir
sebep teşkil ediyor.
Bazen çocuklar görüşleri "takdir edilmeyen" ve fakat
ele de geçirilemeyen aile üyelerinin yerine ya da
onlara ulaşmak için işkence ve kötü muameleye maruz
kalıyor.
Bir kurumdaki görevlinin dayak atma isteği bile bir
gerekçe olarak karşımıza çıkabiliyor.
Ceza veya tutukevlerinde yetişkinlerle birlikte alıkonan
çocuklarda işkence ve kötü muamele riskiyle
karşılaşma oranları artıyor.
İşkence ve kötü muamele iddiaları genellikle yargı
önüne çıkarılamıyor.









Afrika'da çocuklara yönelik işkence ve kötü muamele
yaygın. İşkence ve kötü muameleye iktidarı elinde
bulunduranlar yanında birbiriyle veya hükümet
güçleriyle çatışma halinde olan gruplar tarafından da
başvuruluyor.
Afrika, cinsel şiddet ve tecavüzün en yaygın olduğu
kıta. Orta ve aşağı bölgelerinde oran daha da yüksek.
Afrikalı çocukların bazıları uygulanan işkence ve kötü
muameleye dayanamayarak ölüyor.
Kenyalı Lamurodo, bir suçlama ile içeri alındıktan 2
gün sonra, cesedi 160 kilometre ötede bulunmuş.
Malavi'de cezaevinde kalan çocuklar gardiyanlar
tarafından kendi bölümlerinden, yetişkinlerin
bölümüne kaçırılarak para karşılığı yetişkinlere teslim
edilmekte…









Avrupa ve Kuzey Amerika'da işkence ve kötü muamele
örnekleriyle daha çok sorunlu çocukların toplandığı
merkezlerde karşılaşılıyor. Teknolojiyi yakından takip
eden bölge ülkelerinde kimyasal gaz gibi maddelerin
kullanımına daha çok rastlanıyor.
Rusya, kontrol noktalarında "Çeçen mücahidi" olma
ihtimaline dayanarak 10 yaşındaki erkek çocuklarını
bile alıkoyabiliyor.
Rusya'nın alıkonulan çocukları götürdüğü kamplarda
işkence ve tecavüzün yaygın olduğu söyleniyor.
Tanıklara göre Chernokozovo'da 14 yaşındaki bir kız,
pek çok gardiyanın tecavüzüne uğramış. Rusyalı
Vladimir ise bildirildiğine göre gözaltından canlı
çıkamamış.
Kosovalılar Sırplar'ı suçlarken Sırplar da Kosova’lıları
aynı suçlarla itham ediyorlar.

ABD Louisiana'daki çocuk merkezlerinden Jena'daki
çocuklar, bildirildiğine göre uzun süreli izolasyona tâbi
tutuluyor; ayakkabı ve battaniyeden yoksunlar ve
kimyasal gaza maruz bırakılıyorlar.
Baltimore Sun Gazetesinin haberine göre gardiyanların
bir çocuğun dudağını patlatması, burnunu kanatması,
çocuğu yerlere fırlatıp dövmesi olağan.
Bulgaristan'da Dzhurkovo Zihinsel Özürlü Çocuklar
Evi'nde iki çocuk ihmal yüzünden öldü.
Latin Amerika'da bazı bölgelerde devam eden
çatışmalar çocuklara yönelik işkence ve kötü
muamelenin artmasına sebep olurken, UNICEF'ten
Emilio Garcia Mendez, Latin Amerika'da ne kadar
çocuğun ne için hapiste bulunduğunu bilmediklerini
beyan ediyor.









Kolombiya ve Brezilya'da "sosyal temizlik"
operasyonlarının hedefi olan sokak çocukları işkence
ve kötü muameleye maruz kalıyorlar.
Paraguaylı Francisco'nun çocukların alıkonulduğu bir
merkezde saatlerce baş aşağı vaziyette bir kolona
kelepçelenmiş olarak bekletildiği iddia ediliyor.

Bu tür merkezlerde uyuşturucu kullanımının yaygın
olmasının sebebini bir çocuk "Burada ha ölmüşsün ha
yaşamışsın’’ diye ifade ediyor.
Bu merkezlerde "marihuana" satışının da gardiyanlar
tarafından yapıldığı iddia ediliyor.





Asya-Pasifik'te baskıcı sistemler işkence ve kötü muamelenin
artmasına sebep oluyor.
Sri Lankalı Vallipuram tutuklandıktan sonra Tamil üyesi
olduğunu itiraf etmeye zorlanmış.
Tibetli Phuntsog ve arkadaşı "Özgür Tibet" diye bağırmalarının
ardından Çinli polislerden dayak yemişler ve bu eylemlerinden
dolayı yargılandıktan sonra 3 yıl hapis cezası almışlar.
Bangladeşli 9 yaşındaki Firoz, hırsızlık yaptığı iddiasıyla içeri
alındıktan sonra uzun süre asılı şekilde bırakılarak işkence
görmüş…





Endonezya'nın Aceh Bölgesinde, yedi aylık Muhammad,
babasının nerede olduğunu söylemeyen annesini konuşturmak
için saatlerce güneş altında asılı bırakılmış.
Hücre arkadaşının ifadesiyle ölesiye dövülen ve otopsi
raporunda ölüm sebebi olarak başına aldığı darbeler gösterilen
Pakistanlı Gulam'ın polis tarafından ailesine söylenen ölüm
sebebi oğullarının kendini hücrede asmasıymış.









Yüzlerce Filistinli çocuk en fazla taş atarak İsrailli
askerlere zarar vermenin karşılığı olarak günlerce tecrit
ve gözaltında tutuluyor.

Aç, susuz ve uykusuz bırakılan bu çocukların 12
yaşından büyük olanları askeri mahkemelerde
yargılanıyor ve cezaevine konuluyor.
İsrail çekildikten sonra basına açılan Lübnan'daki
Khiam Gözaltı Merkezinde gazeteciler kamçı, elektrot,
kelepçe vb. aletlere rastladılar.
Ali'nin bu merkezde 9 ay ailesi ve Kızılhaç'la
görüştürülmeden alıkonulduğu söyleniyor. Ali, 2 sene
alıkonulduğu bu yerde soğuk su ve kamçıdan dolayı
çektiği acıları hâlâ hissettiğini söylüyor.

MÜLTECİ VE SIĞINMACI ÇOCUKLAR










Dünya üzerindeki mülteci ve sığınmacıların %80'i kadın ve
çocuk.

Dünyada kendi ülkelerinden edilmiş 25 milyondan fazla çocuk
var. Bunlardan 10 milyon kadarı BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK/UNCHR) himayesinde bulunuyor.
Mülteci ya da sığınmacı çocuklar genellikle şiddet, hastalık, kötü
beslenme gibi sorunlarla yüz yüze geliyorlar. Neredeyse
tamamının yetişkinlerin yardımına ihtiyacı var.
Ülkesinde en fazla mülteci barındıran devletlerin başında Ürdün,
İran ve Pakistan yer alıyor. Afganistan'da uzun süredir devam
eden çatışmalar, 12 milyondan fazla insanı yerinden etmiş.
Bunların 7 milyona yakını mülteci durumunda iken kalanı ülke
içinde yer değiştirmiş. 7 milyonluk kitlenin 4 milyonu çocuk.













Çoğu zaman temiz su, bazen de barınacak mekan
bulamıyorlar. Bu çocuklar için temin edilen malzemeler
ise hırsızlar için kolay bir hedef oluyor.
Asya-Pasifik'te 5,5 milyon civarında mülteci yaşıyor.
Mülteci çocuklar kaçırılarak "batı"ya götürülüyorlar.
Kimisi hizmetçi/köle olarak satılırken kimisi …
sunuluyor.
Latin Amerika'da 2,5 milyon kişi mülteci. Bunların
neredeyse tamamı Kolombiya ve Peru'da yerlerinden
edilen insanlar.
Fakirlikten dolayı başka ülkelerde ekmek arayan
çocuklar, kaçırılarak satılma riskiyle karşı karşıya
kalıyor.
Afrika'da 4 milyona yakın mülteci ve sığınmacının
yarısını çocuklar oluşturuyor. Ailesinden ayrı düşmüş
mülteci çocuklar kaçırılarak … pazarında kullanılma
riskini daha fazla taşıyorlar. Ortadoğu'da da 3 milyon
mültecinin yarıdan fazlası çocuk…

ÇOCUKLARIN KAÇIRILMA VE CİNSEL SÖMÜRÜ ARACI OLARAK KULLANILMASI










Kesin rakamlar bilinememekle birlikte yılda 2,5 milyona
yakın insan kaçırılıyor. Kaçırılanların yarıya yakını kız
çocukları. Erkek çocukları da çok kaçırılıyor.
Geçen yıllarda kaçırılan çocukların sayısı azalmadığı
gibi artmasına da engel olunamıyor.
Çocuklar ticarî bir mal gibi alınıp satılıyor.
Sağladığı kazanç açısından da silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı ile yarıştığı söyleniyor.

Çocukları kaçıranların çoğu büyük ve organize gruplar.
Pek çok çocuk durumunu bildirmek üzere polise
gitmeye korkuyor. Zaten, bazıları içlerinde polislerin de
bulunduğu gruplar tarafından kaçırılmış.

İspanya'da 300 bin bebek skandalı
17 Ekim 2011/BUGÜN Gazetesi/BBC

Dikta rejiminde başlayıp 50 yıl süren müthiş trajedi










Rejim karşıtı ailelerden ‘öldü’ denilerek çalınan 300 bin bebeğin yandaşlara satıldığı
belirlendi. Diktatör Franco döneminde başlayan uygulama ile 50 yılda 300 bin
bebek, ailelerinden çalınıp başka anne-babalara satılmış.
Bebeğini doğuran kadınlar, çocuklarının öldüğü söylenip eve gönderilirken zengin ve
rejim yandaşı olan isimlere bebekler satılmış.
Bebeklerin ne cesetleri ne de mezarları ailelere gösterilmiş. Doğum belgesinde de
isimler değiştirildiği için çocukların, gerçek ebeveynini bulması neredeyse imkansız
hale getirilmiş. Gizli bir şekilde ilerleyen süreçte doktor, hemşire, papaz ve rahibelerin
önemli rol oynadığı ifade edildi.
General Franco ’nun 1975’te ölmesinin ardından da 1990’ların sonuna kadar Katolik
Kilisesi bu uygulamayı devam ettirmiş. Evlatlık verilmesi prosedürü hastanelerden
alınıp yetkili makamlara verilmesiyle bu dram son bulmuş.
Uzmanlar, 1960 ile 1989 arasındaki evlatlıkların yüzde 15’ten fazlasının bu şekilde
gerçekleştiğini düşünüyor.

ÇOCUK İŞÇİLER VE TEHLİKELİ MESLEKLER










ILO‘ya ve son nüfus verilerine göre, dünya genelinde
5-11 yaş grubundaki çocukların 60 milyona yakını
çalışıyor.
Dünyada 9-14 yaş grubunda ise 272 milyon çocuk
çalışıyor.
Aynı işteki yetişkinlere göre, çocuklar daha kolay
hastalanmakta ve yaralanmaktadırlar.
Kız çocukları erkek çocuklara nazaran daha fazla zarar
görmektedirler (%76'ya karşılık %71).
5-11 yaş grubunda bulunan kızların %21'i , iş
ortamında meydana gelen kaza ve yaralanmalar
sonucunda bir daha çalışamaz hale gelmektedirler.

Özbekistan









Çocuklar iş hayatında genellikle; kırılmış veya
tamamen zarar görmüş vücut azaları, yanık ve deri
hastalıkları, duyu organları hassasiyetinde zayıflama ve
bozulma, yüksek ateş, fabrika veya açık alanlardaki
aşırı sıcaktan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.
Bu çocukların büyük çoğunluğunun, doktor
gözetiminde veya hastanelerde olması gerekmektedir.
Kırsal bölgelerde, çalışan çocukların büyük bir
çoğunluğunun mesleği veya uğraşı tarım, balıkçılık, vb
olduğundan, yaralanma olayları ve hastalıkların en
büyük oranını bu tip sektörler teşkil ediyor.
Örneğin her 10 kız çocuğundan 9'u ve her 10 erkek
çocuktan 8‘i bu tip kazalardan etkileniyor.













Maden, inşaat, ulaşım gibi sektörlerde çalışan çocuk sayısı az
olmasına rağmen (% 0.5-% 2.9) yaralanma ve hastalanmalar
bir hayli fazladır (sırasıyla, %15.9, %25.6 ve %18.1 tarım
sektöründeki % 12.2).
Bu üç sektörden ilk ikisi, çalışan çocuklar, bilhassa kız çocukları
için en kötü ve en tehlikeli iş alanlarıdır.
Her 3 kız çocuğundan bir tanesi ve her 4 erkek çocuğun bir
tanesi inşaat sektöründeki kazalardan etkileniyor ve ciddi bir
şekilde yaralanıyor.
Maden sektöründe ise, bu durum, kız çocuklar için % 20.8,
erkek çocuklar için % 15.9'dur.
Çalışan çocukların dörtte üçü haftada 40 saatten fazla, her 10
çocuktan 1-2'si de 56 saat veya daha fazla çalıştırılmaktadır.
Bazı durumlarda kız çocukları, erkek çocuklara göre daha uzun
süreli çalıştırılıyor. Kız çocukları, genellikle ücretli veya ücretsiz
olarak hizmet veya temizlik işlerinde kullanılıyor.

Eğitim…

“Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi” ne göre;








100 milyonu aşkın çocuk ilköğretimden yoksundur. Bunların 60
milyonu kız çocuktur.
Gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkelerde
900 milyonu aşkın yetişkin okuma-yazma bilmemektedir.
Bunların 2/3’ü kadındır.

100 milyondan fazla çocuk ve çok sayıda yetişkin temel eğitim
programlarını ya tamamlayamamakta ya da temel bilgi ve
beceriden yoksun olarak mezun olmaktadır.
Dünyadaki yetişkin nüfusun 1/3’ünden fazlası yaşam düzeyini
yükseltebilecek, toplumsal ve kültürel gelişime ayak
uydurabilecek yazılı bilgi, beceri ve teknolojiye ulaşma
olanaklarından yoksundur.

Bloom’un yaptığı analizlere göre,








17 yaşına kadar olan zihinsel gelişimin% 50’si dört yaşına,
% 30’u dört yaşından sekiz yaşına,
% 20’si ise sekiz yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır.

Çocuğun ilk yaşlarda dar ve sınırlı bir uyarıcı çevreden,
zihinsel gelişim açısından zengin bir uyarıcı çevreye
geçişi %20’lik bir zekâ farkı yaratmaktadır.
Bloom’a göre bu fark, bir çocuk için ilerideki meslek
hayatında işçi olmak ile profesyonel bir meslek sahibi
olması arasındaki fark gibidir.







Yine Bloom tarafından irdelenen araştırma sonuçlarına
göre,
Çocukların 18 yaşına kadar gösterdikleri başarının
% 33’ü okul öncesindeki,
% 42’si ilköğretim devresindeki
% 25’i ise ortaöğretim devresindeki başarıları ile
açıklanabilmektedir.
Eldeki bulgular, öğrencilerin orta öğretim ve yüksek
öğretim kademesindeki başarı farklılıklarının büyük bir
kısmının okulöncesi ve ilköğretim dönemlerindeki
öğrenim ve eğitimleri ile ilgili olduğunu göstermektedir
(Bloom, 1964).

Herhangi bir okula hiç gitmemiş
7-18 yaş grubundaki çocukların %’si

Okula gitme oranları (İlkokul) 2002.







Dünya uluslarının pek çoğu artan borç yükü, ekonomik
durgunluk ve küçülme tehlikesi, hızlı nüfus artışı,
ulusal ve uluslar arası ekonomik eşitsizliklerin artması,
savaşlar, sivil çekişmeler, önlenebilir çocuk ölümleri ve
çevresel bozulmanın yaygınlaşması ile karşı karşıyadır.
Bu sorunlar, bir yandan temel eğitimi güçleştirirken,
diğer taraftan da geri kalmış ve gelişmekte olan
ülkelerde nüfusun önemli bir bölümünün temel
eğitimden yoksun olması, toplumların bu sorunlarla
güçlü ve bilinçli bir biçimde mücadele etmesini
önlemektedir.

Ayrıca, 1980’lerden itibaren gelişmiş ülkelerin eğitime
yaptıkları harcamalardaki kısıntılar da eğitimin
niteliğinin düşmesine yol açmıştır (UNICEF, 1990).

TÜRKİYE'NİN ÇOCUKLARI










0-18 yaş arasındaki nüfus 27 milyon.
5 yaş altı nüfus 7 milyon... Hane halkı ortalaması ise
4.3'dür.
Bebek ölüm oranı binde 48'dir. (%o 37)*
Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuk sayısı son
yıllarda artmıştır.
Türkiye'de toplam doğumun yüzde 11'i, 15-19 yaş
grubunda gerçekleşmekte.
Türkiye'de çocuk annelerin oranı oldukça yüksektir.
12-14 yaşlarda evli olan kız çocuğu sayısı 10.484'dür.
15-19 yaş grubunda evli olanların sayısı ise 463 bin
481'dir.











Türkiye nüfusunun yüzde 36'sı yoksuldur.
Gelir dağılımı adaletsizdir.
Türkiye'de son 5 yıl içinde sosyal alanda yapılan
harcamalarda sürekli düşme eğilimi olmaktadır.
Yoksul aileler ülke genelinin ancak yüzde 6 payını
kullanabilmekte ve kişi başına yıllık gelirleri 500 doların
altındadır.
Türkiye'de son 10 yıldaki toplumsal gelişme, ekonomik
alandaki gelişmelerin altında kalmıştır.
Ekonomik büyüme açısından gösterdiği gelişmeyi
insanî gelişme alanlarında gösterecek sosyal projelere
yönelinmemiştir.











Türkiye çocuk sağlığı alanında ulusal hedeflere
ulaşılamamıştır..
Aşı, bebek ve anne ölüm hızı yanında beslenme
açısından standartlarını iyileştirmiş, fakat istenilen
düzeye ulaşılamamıştır.
Hiç aşı olmayan çocuk sayısı yüzde 4'tür.
12-23 aylık bebeklerin yalnızca yüzde 41'i aşılıdır.
Türkiye'de her üç çocuktan biri sağlıklı beslenemediği
için gelişme ve büyüme bozukluğu içindedir.
7-13 yaş arası okula kayıtlı olmayan kız çocuk yüzdesi
31, erkek çocuk yüzdesi ise 21'dir.
Türkiye'nin okullaşma oranı artmakla birlikte, özellikle
kırsal bölgeler ile doğusunda bu sorun tam olarak
giderilememiştir. Okullaşma oranlarında önemli
bölgesel farklılıklar söz konusudur.











4-18 yaş arasındaki nüfus içinde 1 milyon 100 bin
engelli çocuk bulunuyor.
45 bin görme, 130 bin işitme, 500 bin zihinsel, 300 bin
hareket engeli olan çocuklar için verilen eğitim ise
yetersizdir.
Özürlü çocukların okullaşma oranları yüzde 2
civarındadır.
Özel eğitim dahil ilköğretimden yararlanan engelli
çocuk sayısı 30 bin civarındadır.
Türkiye'de 6-18 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 6
milyon sınırına dayanmıştır.
Çalışan çocukların yüzde 30'u okula gitmemektedir.
Sokakta çalışan çocuk sayısında son yıllarda artış
olduğu gözlenmiştir.

Türkiye genelinde sokak çocuklarının sayısının 6 bin
olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye'de koruma altındaki çocuk sayısı 16 bin 595'dir.
Çocuğa karşı işlenen suçlarda son yıllardaki artış yanında
çocukların işlediği suçlarda da artış olmuştur.
Türkiye'de çocuk ihmal ve istismarı giderek yaygınlaşıyor.
Çocuk istismarında en yüksek oranı psikolojik ve fiziksel
istismar oluşturuyor.

Türkiye’de risk altında bulunan çocuklar;







9 milyon 300 bin çocuk yoksulluk içinde yaşıyor.
Korunmaya muhtaç çocuk sayısı 700 bin.
7-18 yaş arasında okula gitmeyen çocuk sayısı 8
milyon 120 bin.
Her gün ortalama 107 çocuk ölüyor.
Çocukların % 72’si ana-baba ,%22’si öğretmeni
tarafından şiddete maruz bırakılıyor…

