‘Çocuğa Karşı Şiddete Son!’

Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun başlatmış olduğu ‘Çocuğa Karşı Şiddete Son’ kampanyası
devam ediyor. Platform üyelerine kampanyayı ve faaliyetlerini sorduk, aldığımız cevapları yerimiz
elverdiğince sizlerle paylaşmaya çalıştık.

‘Çocuğa Karşı Şiddete Son!’ kampanyasından kısaca bahseder misiniz?
Kampanya çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi amacını taşımaktadır.
Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine dair son zamanlarda gerçekleştirilen en önemli çaba 12 Ekim 2001
yılında Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin uygulamasının izlenmesi ile yetkili Çocuk Hakları
Komitesi’nin “Genel Tartışma Günleri” sonucu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden (BMGS) talep
ettiği “Çocuğa Karşı Şiddet Küresel Araştırması”dır.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığında hazırlanan ve
Ekim 2006’da yayınlanmış olan raporda çocuğa karşı şiddetin boyutlarının büyüklüğü ortaya
konulurken, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve ortadan kalkması için bir seri çözüm önerileri de
sunuldu. Bu önerilerden biri de ülkelerde konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ve
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve diğer insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde Araştırma
Raporu’nda sunulan çözüm önerilerinin uygulamasının izlenmesinin yapılması idi.
Bu konuda hükümet dışı örgütlere (HDÖ) çok iş düşmektedir. Bir HDÖ güç birlikteliği olan Ankara
Çocuk Hakları Platformu da bu nedenle Türkiye’de çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve sona
erdirilmesi için bir kampanya çalışmasına başladı.

Çocuğa karşı şiddet nedir? Nasıl önlenir?
Şiddet yeni bir olgu değil. Güçlü ve güçsüz arasında tarih boyunca yaşanmış ve yaşanmaya devam
eden bir olgu. Genel olarak fiziksel gücün ve erkin, tehdit mahiyetinde ya da fiili olarak, yaralanma,
ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu ya da yoksunluğu gibi sonuçlara yol açan ya da böyle
sonuçlar vermesi muhtemel biçimlerde kasıtlı kullanımı olarak tanımlanıyor.
Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi için de ilgili risk etmenlerinin her düzeyde ve aynı anda ele
alınması gerekmektedir. Bu nedenle hak sahipleri (bireyler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, vb)
ile yükümlülük sahipleri (devletler, devlet kuruluşları, yönetimler) bir araya gelerek yapıcı bir diyalog
ortamı yaratmaya çalışarak şiddetin sona erdirilmesi için katkı vermelidirler.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleriniz neler?
Çocuğa yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kamuoyunda duyarlılık oluşturulması amacıyla konuyla
ilgili başta sivil toplum kuruluşlarına yönelik olmak üzere hazırlık, bilgi ve paylaşım toplantıları

düzenlendi. Kampanya hakkında bilgi içeren ve aynı zamanda platform çalışmalarını tanıtan bir web
sitesi oluşturuldu. Son olarak TBMM’de milletvekillerine ve medya mensuplarına yönelik bir tanıtım
toplantısı yapıldı. Bu aşamada STGM’nin desteği ile kampanya broşürü de oluşturulmuştur.

Deneyimlerinizden yola çıkarak kampanya yapmanın güçlüklerinden biraz anlatabilir misiniz?
Bir kampanya oluşturmak ve yürütmek konusunda yaşanabilecek zorluklar, kampanya yürütücü ekibin
uyumlu çalışması ile çözülebiliyor. Bunun dışında ele alınan konunun gündemde tutulabilmesi çok
önemli. Nitekim tüm etkinlikler sırasında kampanyayı gündemle ilişkilendirmek ve hedef kitlenin ilgisini
odaklayabilecek yaratıcı ve etkin çalışmalar yapmak gerekiyor.

Kampanya ne kadar devam edecek?
Kampanyanın 2010 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Bu tarihte Türkiye’nin BM’ye Çocuğa
Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin “Ülke Raporu”nu vermesi gerekmekte. Kampanya kapsamında
bu konunun gündeme alınması ve raporun hazırlanması için kamuoyu baskısı oluşturulmaya
çalışılacak…

Ankara Çocuk Hakları Platform Üyeleri: Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu, Çocuk İstismarını ve
İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD), Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma,
Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği
(ÖZ-GE DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi (SHUD), Türkiye Çocuklara Yeniden
Özgürlük Vakfı Ank. Şb (TÇYÖV), Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Uluslararası Çocuk
Merkezi ‘dir (ICC).

Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak veya bu
çalışmaya destek vermek isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşabilirsiniz
e-posta: bilgi@ankaracocukhaklari.org
Web sitesi: www.ankaracocukhaklari.org

