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Giriş

Çocuk Hakları ve Çocuk Sağlığı

Giriş
Çocuk Haklarına dair Sözleşme, çocukları hak sahipleri olarak tanıyan benzersiz ve
evrensel bir çerçeve sunmaktadır. BM Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul
edilişinden bu yana Sözleşme tüm dünya devletlerinin hemen hemen tamamı tarafından
onaylanmıştır. Bu da tüm dünyanın çocukların ve gençlerin insan haklarını sahiplenip
ileriye götürme kararlılığının bir göstergesidir1. Sözleşme, kapsamlı tek bir belgede
çocukların sağlığı ve refahı için gerekli önkoşulları tanımlamakta; tanınan hakların fiilen
gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasında kişilere, ana babalara, topluluklara ve
hükümetlere düşen yükümlülükleri belirlemektedir.
Bugüne dek birçok ülkede, Sözleşme’nin onaylanmasını, bu belgede yer alan hakların
gerçekleşmesine yönelik politikalar, yasal düzenlemeler, hizmetler, kaynak tahsisleri ve
idari reformlar izlemiştir. Ancak, ileriye doğru önemli adımlar atılmasına karşın, söz
konusu hakların tam olarak karşılığını bulması henüz çok uzaklardadır. Tüm dünyada
çocuklar ve gençler istismar, ihmal ve sömürü gibi olumsuzlukları yaşamaya devam
etmekte; gelişimlerini olumsuz etkileyen ve aynı zamanda kendilerine tanınan haklardan
yararlanmalarını engelleyen HIV/AIDS, çatışmalar, doğal felaketler ve diğer etmenlere
maruz kalmaktadır.
Çocuk haklarına saygıyı öngören bir kültür yaratılmasının önemli bir boyutu, çocuklarla
birlikte ve çocuklar için çalışan profesyonellere bu alanda eğitim verilmesidir. Böylece
bu kesimler söz konusu hakları kendi mesleki politikalarında, kişisel uygulamalarında,
sağlık hizmetlerinin düzenlenmesinde ve sunulmasında ve çocuklar için tanıtım-savunu
çalışmalarının yürütülmesinde dikkate alıp gözeteceklerdir. Örneğin sağlık çalışanları,
kendi meslekleri gereği, çocukluk dönemi hastalıklarına ve ölümlerine, bunların yol
açtığı sonuçlara ilişkin analizlerinde çocuk hakları boyutunu da dikkate alacaklardır.
Herhangi bir ülkede, profesyonellere yönelik sistematik bir çocuk hakları eğitimi nadiren
görülmektedir ve bunu sağlamak için ayrılan kaynaklar ve materyaller de çok sınırlıdır.
Internatıonal Institute for Child Rights and Development (IICRD)’nin Profesyonellere
Yönelik Çocuk Hakları Eğitimi programı (CRED-PRO) işte bu boşluğu doldurmak
amacıyla hazırlanmıştır. Program, tüm çocukların haklarının fiilen yaşama geçmesine
yardımcı olma amacıyla, profesyonellere yönelik eğitim programlarının sürekli biçimde
uygulanmasında bu süreci özendirici ve kolaylaştırıcı bir katalizör olarak işlev
görmektedir.
Çocuk haklarının çocukların ve ailelerin sağlığı ve refahı açısından taşıdığı önem ve
anlam ne kadar vurgulansa yeridir. Çocukların ve çocukluğun demografisi hızla
değişmektedir. Yoksulluğun toplumsal epidemiyolojisi, çevresel kirlenme ve çocukların
1
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marjinalleşmesi, geleneksel çocuk ölüm ve hastalık nedenlerine yenilerini eklemiştir.
Küreselleşme, güç dengelerini ve insani ve toplumsal kalkınma ile ilgili kamusal
politikalarda karar süreçlerinin odağını geri gelmemecesine değiştirmiştir. Gerek bunlar
gerekse diğer toplumsal geçiş süreçleri, çocukların ve çocukluk döneminin sağlık ve
refah bağlamında kavramsallaştırılmasında yeni bir çerçeve gerektirmektedir. Çocuk
sağlığı çalışanları ve disiplinin kendisi, çocukların, ailelerinin ve toplumların sağlığı ve
refahı açısından işlevli olacaksa bunun için rol ve işlev açısından köklü bir dönüşüm
zorunludur. Sağlığa hakları temel alan bir yaklaşım işte böyle bir kavramsal çerçeve
sunmakta, ayrıca çocuk sağlığı profesyonellerinin sağlık hizmetlerinin sunumunda
olsun, çocukların savunulmasında olsun başvurabilecekleri somut stratejiler ve
becerileri de içermektedir.
Çeşitli alanlardaki çocuk sağlığı çalışanlarına eğitim ve uygulama bakımından yönelik
olan bu kurs, ihtiyaçlarla haklar arasındaki ilişkiyi incelemekte, çocuk haklarına ilişkin
bilginin çocuk haklarına ve gelişimine nasıl yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır.
Kurs bu bağlamda katılanlara BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’yi, statüsünü,
kapsamını ve sonuçlarını tanıtmaktadır. Ayrıca, böyle bir eğitimi çocukların, ailelerin ve
topluluklarının gerçekliklerine oturtmanın; çocukların ve ailelerin yaşamlarını ve
kapasitelerini etkileyen sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel ve manevi etmenleri
dikkate almanın önemini vurgulamaktadır.

Kursun amaç ve hedefleri
Kursun hedefleri:
 İnsan hakları ilkelerinin ve BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin çocuklar ve
ailelerinin sağlığı ve refahı açısından taşıdığı önemin anlaşılıp kavranması
 Çocuk sağlığı ile ilgili çalışanların bu ilkeleri Pediatri ve çocuk hakları tanıtımı ve
savunu çalışmalarında uygulayabilecek şekilde eğitilmesi.
Kursun amaçları:









Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve bu Sözleşme’nin çocukların ve ailelerin sağlığı ve
refahı açısından taşıdığı önem konusunda çocuk sağlığı çalışanları arasında bilinç
ve duyarlılık geliştirmek
Çocuk haklarının sağlık, sağlık hizmetleri, kamu politikası, çocuk tanıtım-savunusu
ve sağlık uygulamalarına uygulanmasına ilişkin bir kavrayış geliştirmek
Çocuk haklarının, topluluk sağlık politikalarında, uygulamalarında ve tanıtım-savunu
çalışmalarında yaşama geçirilmesi sırasında kültürel bağlamın önemini kavramak
Kamu politikasının ve sağlık hizmetleri uygulamalarının Sözleşme’de tanımlanan
haklara daha fazla saygılı olacak şekilde nasıl geliştirilebileceği konusunda bir
kavrayışa ulaşmak
Kamu politikası ile çocukların hakları arasındaki ilişki konusunda bilinç ve duyarlılık
geliştirmek
Çocuk sağlığı ile ilgili çalışanların, çocuk hakları alanında tanıtım-savunu rolü
üstlenmeye yöneltecek bir taahhüde teşvik etmek
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Kurs, çocuk haklarının, çocuk sağlığı uygulamalarının bütünü içindeki sonuç ve
uzantılarını ele almaktadır. Sağlık çalışanları ile çocuklar ve aileleri arasındaki kişisel ve
gündelik ilişkilerden yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki kamu politikalarının
geliştirilmesine kadar bu kurs, insan haklarına saygı göstererek çocukların sağlığını ve
refahını arttırmak için gerekli bilgi, perspektif ve becerileri tanıtacaktır.

Müfredatın düzeni
Müfredat 5 modülden oluşmaktadır:
Modül 1 Çocuk: gelişim, ihtiyaçlar ve haklar – çocuğun gelişimi, ihtiyaçları,
potansiyelleri ve hakları arasındaki ilişkileri ele alır.
Modül 2 BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme: çocuk hakları yaklaşımının temelleri
– çocuk haklarının yaşama geçirilmesi için, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ve güçlü
yanlarını esas alan, kültürel zemine oturan gelişim yaklaşımını tanıtır.
Modül 3 Sağlık uygulamalarında çocuk haklarına saygı – kişi olarak sağlık çalışanını
ve oynayabileceği rolü ele alır. Mevcut uygulamaları inceler, güçlü ve zayıf yanları
belirler ve değişim için mevcut fırsatları dikkate alır.
Modül 4 Topluluk sağlık sistemlerinde çocuk haklarına saygı – topluluk sağlık
sistemleri içinde sağlık çalışanının rolünü inceler. Mevcut uygulama ve politikaları
değerlendirir ve çocuk haklarının daha ileriye taşınması için güçlü yanları esas alan
stratejiler araştırır.
Modül 5 Tanıtıcı-savunucu olarak sağlık çalışanı – sağlığın sosyal belirleyicilerine ve
çocukların hakları ve refahı için elverişli bir ortam yaratılmasında sağlık çalışanının
rolüne bakar.
Her modül benzer bir akışa sahiptir. Modülün içeriği olarak önce Öğrenme Hedefleri
belirtilmektedir. Ardından, Modülün İçeriği tanıtılmakta ve özetlenmektedir. Etkinlik ve
Tartışma bölümünde ise en azından bir öğrenme etkinliği, grup halinde olsun bireysel
olsun öğrencilerin düşüncesini uyaracak, uygulama yollarını düşündürtecek sorular
şekilde tasarlanmıştır. Her etkinliğin ardından bu etkinlikle ilgili tartışma ve yorumlar
gelmekte, burada etkinliğin yol açtığı fikirlere ve tartışmalara belirli bir çerçeve ve
kapsam sunulmaktadır. Sonuç bölümünde ise Modüldeki ana öğeleri özlü biçimde
özetlemektedir.
Modülde tanıtılan ilkelere ilişkin daha derin bir kavrayışa ulaşmak isteyen, konuyla bu
anlamda daha fazla ilgilenen kişiler için her modülün sonuna Ana Okumalar eklenmiştir.
Bu materyallerin (tercihen oturum öncesinde) okunması ve grup tartışması
kolaylaştırıcılarının bu materyalleri tanıtıp kullanmaları önemle tavsiye edilir.
Okumalarda aynı zamanda ÇHS hakkında sıkça sorulan sorulara veya özel görüşlere
ilişkin örnekler ve/veya açılımlar da yer almaktadır.

8

Modüldeki önemli ilkeleri özetleyen İsteğe Bağlı Dokümanlar her Modülün sonunda
verilmektedir. Power Point sunumlar ise olduğu gibi kullanılabileceği gibi, belirli (öğrenci
gruplarının veya tekil öğrencilerin) ihtiyaçlarına göre bunların arasından seçme de
yapılabilir.
Modüllerin meslekten kişilerden oluşan gruplara çalıştaylarda sunulması öğrenme
sürecini büyük ölçüde zenginleştirecektir. Bu çalıştaylarda, Sözleşme’nin içeriğini ve
ilkelerini, çocuk haklarını bilen, vasıflı bir kolaylaştırıcı tartışmaları yönlendirecektir.

Müfredatın geliştirilmesi
Bu müfredatın çocuk hakları ile çocuk sağlığı arasındaki ilişkinin daha iyi ve derin
kavranması ile yeni bir oluşum geçireceğini umuyoruz. Bu konuda belirtilmesi gereken
Bu bir başka nokta; müfredatın bir yandan uygulamada yetişkinleri çocuk haklarına nasıl
saygılı olunacağı konusunda eğitirken, öte yandan da sürdürülebilir bir sistem değişikliği
geliştirilebilmesi için hem çocuklar, hem de onların içinde bulundukları toplulukları ile
aktif bir biçimde içli dışlı olmayı gerektirmesidir.Umuyoruz ki bu Müfredat çocuk hakları
ile çocuk sağlığı arasındaki ilişkinin daha iyi ve derin kavranmasıyla birlikte yeni bir
oluşum geçirecektir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli bir nokta da şudur: Bu müfredat
yetişkinleri çocuk haklarına pratikte nasıl saygılı olunacağı konusunda eğitirken,
sürdürülebilir sistem değişikliklerinin gerçekleşmesi çocuklar ve onların camiaları ile aktif
biçimde içli dışlı olmayı gerektirir: çocuklar sağlık bakımı sistemini nasıl görmektedirler?
Sistemde neler iyi çalışmaktadır ve neler değiştirilebilir? Bu nasıl sağlanabilir? Sistemde
oynadıkları rol nedir? Bu tür sorgulamalar ve açıklamalar pek çok yarar sağlayacaktır.
Bu yararların arasında, diğerlerinin yanı sıra şunlar da yer almaktadır: çocuklara daha
iyi destek veren hizmetler ve sistemler; çocuklarla yetişkinler arasında daha iyi diyalog
ve tartışma; çocukların doğuştan var olan kendi kendilerini temsil etme yetisi ve
kapasitesinin daha fazla kabul edilmesi, toplumun güçlü yanlarının daha fazla tajdir
edilmesi ve daha sıkı ve yapıcı çocuk-yetişkin işbirliği.
Bu kursa ve değerlendirmeye mümkün olduğu kadar çok kişinin katılmasını isteriz.
Materyali kullanmak için halen bir izin veya kayıt gerekmemekle birlikte, Müfredattan
yararlananların geri bildirimleri büyük bir memnuniyetle karşılanacaktır. Çocukların ve
ailelerin sağlığı ve refahına ilişkin bu duyarlılığınız için şimdiden teşekkürler. Çocuklara,
çocukluğa ve ailelere nasıl baktığımızı, onlara ilişkin anlayışımızı ve onlarla temas
biçimimizi temelden değiştirecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kursun hazırlanmasına,
uygulanmasına ve değerlendirilmesine katılmanız, çocuk haklarına ve çocuk sağlığına
ilişkin anlayışımızın gelişmesine de büyük katkı sağlayacaktır.
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Eğitim Materyali
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme eğitimine giriş
Eğitimin Amaçları









Sağlık çalışanları arasında Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile ilgili bilinç ve duyarlılık
geliştirmek, bu hakların çocukların ve ailelerin sağlığı ve refahı açısından önemini
ortaya koymak
Çocuk haklarının sağlık, sağlık hizmetleri, kamu politikaları, çocuk savunmanlığı ve
sağlık hizmeti pratikleri gibi alanlara uygulanması konusunda daha fazla bilgi sahibi
olmak
Çocuk haklarının topluluk sağlık politikaları, uygulamaları ve tanıtım-savunu
çalışmalarında uygulanmasının önemi konusunda anlayış geliştirmek
Kamusal politikanın ve mesleki uygulamanın Sözleşme’de tanımlanan haklara daha
fazla saygı gösterilmesi için nasıl iyileştirilebileceğini ortaya koymak
Kamu politikası ile çocuk hakları arasındaki ilişki konusunda bilinç ve duyarlılık
geliştirmek
Çocuk sağlığı konusunda çalışanların çocuk haklarını tanıtım-savunu çalışmalarında
yer almaları açısından bir taahhütte bulunmak

Eğitimin Gerekçesi
Tüm çocukların ihtiyaçları vardır. Çocuk Haklarına dair Sözleşme çocukların bu
ihtiyaçlarının karşılanmasını bir hak olarak belirtmektedir.
 Sözleşme’nin sunduğu kapsamlı haklar çerçevesi çocukların refahını arttırma
çalışmalarına bütüncül yaklaşımı kolaylaştıracaktır.
 Çocukların sağlığı ve gelişimi en iyi biçimde ihtiyaçları karşılanarak güvence altına
alınabilir. Sözleşme’de yer alan tüm haklara saygı bu amaca ulaşılmasına yardımcı
olacaktır.
 Sözleşme hukuken bağlayıcıdır ve hükümetlere çocuk haklarına saygı yükümlülüğü
getirmektedir.


Eğitimin Düzeni
Modül 1:
Modül 2:
Modül 3:
Modül 4:
Modül 5:

Çocuk: Gelişim, İhtiyaçlar ve Haklar
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme: Çocuk hakları yaklaşımının temelleri
Sağlık uygulamalarında çocuk haklarına saygı
Topluluk sağlık sistemlerinde çocuk haklarına saygı
Tanıtıcı-savunucu olarak sağlık çalışanı
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Modül 1

Çocuk:
Gelişim, İhtiyaçlar ve Haklar

Sağlık Çalışanları için CRED-PRO Çocuk Hakları Müfredatı

Amerikan Pediatri Akademisi ile Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Akademisi’nin özgün
müfredatından hareketle uygulamadan çıkan dersler ışığında geliştirilmiş ve değiştirilmiştir
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Modül 1

Çocuk: Gelişim, İhtiyaçlar ve Haklar

Öğrenmenin Amaçları (Ne için öğreniyoruz?)
1. Çocukluk ve çocuk gelişimi kavramlarını anlamak;
2. Çocukların ihtiyaçlarını kavramak;
3. Çocuğun ihtiyaçları ile hakları arasındaki ilişkiyi kavramak;
4. Yetişkinlerin, ailelerin, toplulukların, kurumların, hükümetlerin ve çocuk sağlığı
konusunda çalışanların, çocuk haklarının korunmasını ve gerçekleşmesini
sağlamada oynadıkları önemli rolleri kavramak.

Modül 1’in içeriği
Modül, çocukluk ve çocuk gelişimi kavramlarının tanıtımıyla başlamaktadır ve bunun
ardından çocukların evrensel ihtiyaçlarına ve potansiyeline ilişkin bir açılım izlemektedir.
Bundan sonra ihtiyaçlar BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de (Sözleşme)2 özetlenen
uluslararası standartlarla ilişkilendirilmektedir. Modül, tüm toplumlarda, tüm çocukları
optimal sağlık ve gelişiminin sağlanması açısından bu hakların neden önemli olduğu
üzerinde durmakta; söz konusu hakların korunmasında ve desteklenmesinde
yetişkinlerin, ailelerin, toplulukların, kurumların, hükümetlerin ve çocukların kendilerinin
oynadıkları önemli roller üzerinde durulmaktadır.

Etkinlikler ve tartışma
Aşağıdaki iki etkinlik, “çocukların evrensel ihtiyaçları” ve bunların çocuk hakları ile
ilişkisini kavramanızda size yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Etkinliklerin her birini
izleyen materyal, sizi, çocukların ihtiyaçlarına daha önceki bakışınızdan farklı fikirler
üretmeye özendirecektir.

Etkinlik 1.1
1.11.11.11.1
Etkinlik 1.1, optimum düzeyde sağlık ve refahları için çocukların ihtiyaçlarına ilişkin bir
kavrayışın geliştirilmesine odaklanmaktadır.
2

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenmiş, 2 Eylül
1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin tam metni için eke bakınız veya şu adresi ziyaret ediniz:
http://www.cocukhaklariizleme.org/?p=4732. Ekte, Sözleşme’nin bir özeti de yer almaktadır.
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Etkinlik 1.1
Çocukların İhtiyaçlarının Listelenmesi
Amaç
Çocukların ihtiyaçlarının hangi alanlara yayıldığına ilişkin anlayış geliştirilmesi
Yönergeler
Aşağıdaki geniş alanların her birinde, sağlık ve refah açısından tam potansiyelin
gerçekleşebilmesi için çocuğun ne gibi ihtiyaçları olduğunu belirleyin:





Fiziksel ihtiyaçlar
Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar
Psikolojik ihtiyaçlar (düşünsel, duygusal ihtiyaçlar ve arzular)
Manevi ihtiyaçlar

Çocukların belirlediğiniz ihtiyaçları açısından bakıldığında, çocukluğun alt ve üst yaş
sınırlarını nasıl koyardınız?
Bu görevi genel olarak yerine getirin. Anlattığınız ihtiyaçların tam ayrıntılarını vermeniz
gerekmez.

Etkinlik 1.1 ile ilgili Tartışma
Çocukların ihtiyaçları, optimal büyüme, gelişme, sağlık ve refah için ön koşulları
tanımlar. Dağıtım 1.1 çocukların ihtiyaçlarını dikkate alma ve kategorilere ayırma
bakımından bir çerçeve önermektedir.

Etkinlik 1.2
1.2
Etkinlik 1.2 ihtiyaçları sıralayıp bunları kategorilere ayırmanın ötesinde, bu ihtiyaçların
özelliklerini ve haklarla olan ilişkilerini ele almaktadır.

Etkinlik 1.2
Çocukların İhtiyaçlarının Özelliklerine İlişkin Tartışma
Amaç:
İhtiyaçlarla haklar arasındaki ilişkinin kavranması
Yönergeler
Meslek alanınıza giren, çevrenizdeki, ülkenizdeki ve dünyadaki çocuklara ilişkin olarak
şu soruları yanıtlayın:
1.
Hangi ihtiyaçlar bir çocuğun gelişiminin her yönü için geçerlidir?
2.
Farklı ihtiyaçlar arasında ne gibi ilişkiler vardır?
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3.
Gelişimlerinin farklı aşamalarında çocukların ihtiyaçları ne gibi değişiklikler
gösterir? Büyüdükleri sırada çocukların kapasitesini neler etkiler?
4.
Ülkenin zenginliğine ve gelişim aşamasına bakılmaksızın bu ihtiyaçlar tüm
toplumlardaki tüm çocuklar için geçerli midir?
5.
İhtiyaçlarla haklar arasındaki ilişki nedir?

Etkinlik 1.2 ile ilgili Tartışma
Etkinlik 1.2’de ortaya atılan sorulara verilecek aşağıdaki yanıtlar, çocukların
ihtiyaçlarının ne gibi özellikler taşıdığına ilişkin ve/veya tartışmayı sağlayabilir.
1. Hangi ihtiyaçlar çocuk gelişiminin her yönü için geçerlidir?
Barınma fiziksel bir ihtiyaçtır, ancak bu psikolojik ihtiyaçları (entelektüel, duygusal
ve iradeye dair) ihtiyaçları karşılamaz. Eğitim ise sosyal ve kültürel ihtiyaçların ve
ayrıca psikolojik ihtiyaçların karşılanması için gereklidir. Daha “önemsiz”
denebilecek ihtiyaçlara göre, çocukların refahı açısından vazgeçilmez olan, daha
temel ihtiyaçlardan söz edilebilir mi?
2. İhtiyaçlar arasında ne tür karşılıklı ilişkiler vardır?
Çocuğun sağlık bakımına ihtiyacı, yeterli yaşam standardına erişimi olup
olmadığına göre belirlenecektir.Çocuğun zihinsel sağlığını ve iyiliğini çeşitli
faktörler etkileyecektir: güvenli bir aile yaşamı olup olmadığı; kimliğine ve
kültürüne saygı gösterilip gösterilmediği; sözünün dinlenip ciddiye alınıp
alınmadığı ve zihinsel sağlık hizmetlerine erişim olup olmadığı gibi.
3. Çocuğun ihtiyaçları gelişiminin çeşitli aşamalarında nasıl değişiklik
gösterir?
Özel yaşam ve bunun gizliliğine saygı, karar alma kapasitelerindeki gelişmeyle
birlikte, daha büyük yaşlardaki çocuklar söz konusu olduğunda giderek önem
kazanan bir konudur. Bununla birlikte, fiziksel ihtiyaçlar çocukluk dönemi
boyunca sürer; şiddet ve ayrımcılıktan korunma da. Çocuğun gelişim halindeki
yetenekleri önceden belirlenmez veya belirli yaşlarda birden ortaya çıkmaz.
Çocukların yetenekleri, ortamları, kendilerine sağlanan desteğin düzeyi ve
kültürel beklentileri, ihtiyaçları için karar verme ve sorumluluk üstlenme
kapasitesini etkiler.
4. Bu ihtiyaçlar, zenginlik düzeyi veya kalkınma aşamasına bakılmaksızın tüm
toplumlardaki çocuklar için geçerli midir?
ABD’de, İngiltere’de, diğer gelişmiş ülkelerde ve dünyanın gelişmekte olan
ülkelerinde bunlar halen karşılanmakta olsa da olmasa da, bunlar tüm çocukların
sağlığı ve refahı açısından geçerli ihtiyaçlardır.
5. Haklarla ihtiyaçlar arasındaki ilişki nedir?
Çocukların henüz küçük olmaları, kırılganlıkları ve erk sahibi olmamaları,
onlarınihtiyaçlarının karşılanmasında yetişkinlere bağımlı olmaları anlamına gelir.
Bu da yetişkinlere bir sorumluluk yükler: Çocukların ihtiyaçlarının
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karşılanabileceği gerekli koşulları yaratmak. Bu yükümlülük, tek tek çocukların
örneğin aile yaşamı, sağlık veya eğitim hizmetlerine erişim gibi ihtiyaçlarının
karşılanmasının ötesinde, çocukların sağlığını ve refahını etkileyebilecek kamu
politikalarının da dikkate alınmasını gerektirir – konut, ulaşım, çevre
makroekonomik politikalar ve yoksullukla mücadele gibi.
Yetişkinlerin, çocukların ihtiyaçlarını karşılama sorumlulukları veya
yükümlülükleri olduğunun kabulü, fiilen, çocukların bu ihtiyaçlarının
karşılanması hakkına sahip oldukları anlamına gelir. Başka bir deyişle,
çocukların hakları vardır. Bu haklar da BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de
yer almaktadır (Modül 2’de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır)

Etkinlik 1.3, çocuk hakları ekolojisi kavramını daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
Çocuk hakları ekolojisinden kastedilen, çocuk haklarının toplumun her düzeyinde
gerçekleşmesini etkileyen farklı etmenler ve sistemlerdir. Bu etkinlik için Materyal 1.2’yi
kullanın.

Etkinlik 1.3
Uygulamada Çocuk Hakları Ekolojisi
Amaç:
Çocuklar üzerindeki etki halkalarını belirlemek, bunların çocukların hakları, refahları v e
gelişimleri açısından rol ve sorumluluklarını ayrı ayrı incelemek.
Yönergeler:
Dağıtım 1.2’de verilen çocuk hakları ekolojisi şekline bakın. Çocuk Hakları Ekolojisinin
kesin yapısı tek tek ülkelere, çocuğun sosyo-kültürel ortamına, çocuğun bununla nasıl
bir etkileşim içinde bulunduğuna ve her sistemde nasıl yer aldığına bağlıdır. Ülkenizdeki
koşulları gözeterek, aşağıdaki sistemlerin her birinde çocuğun refahının ve gelişiminin
nasıl sağlandığını belirtin:
 Hükümet
 Aile
 Topluluk
 Sivil Toplum
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Etkinlik 1.3 ile ilgili Tartışma
Etkinlikte aşağıdaki noktalar açığa çıkarılabilir:
Hükümet – hükümet, kendi politikalarında çocuklara üst düzeyde öncelik tanıyor mu?
Çocuğun yararını gözetme taahhüdü hükümetin politikalarında yansıma buluyor mu?
Hükümet, çocuklar için olumlu bir ortam oluştururken diğer sistemleri de bu sürece
katıyor mu/onlara danışıyor mu? Çocukların refahını geliştirme çabalarında ana babaları
ve toplulukları destekliyor mu?
Aile – aileler genellikle çocuğun yüksek yararını gözetiyor mu? Mevcut kültürel içerikli
aile uygulamalarında çocuğun gelişimini destekleyen/köstekleyen güçlü yanlar/zaaflar
nelerdir? (örneğin, kız çocuklara, engellilere yönelik tutumlar, fiziksel ceza, sağlık ve
güvenlik, eğitim gibi) Aileler çocuklarına yeterli bakımı göstermelerini sağlayacak
kaynaklara ve desteğe sahip mi? Daha geniş anlamda ailenin destekleyici rolü var mı?
Anneler ve babalar çocuk bakımı ve gelişiminde birlikte aktif rol alıyor mu?
Topluluk –ana babaların rollerini yerine getirmelerini sağlayacak güçlü bir topluluk
desteği var mı? Topluluk çocukların yaşamında nasıl bir rol oynuyor? Topluluğun ve
dinsel önderlerin çocuğun yaşamındaki rolü nedir?
Sivil toplum – sivil toplum çocukların desteklenmesinde, hizmet sunulmasında ve
çocuk haklarıyla çocuk refahının savunulmasında aktif bir rol oynuyor mu? Çocukların
sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisi ne? Çocuklar bu kuruluşlarda aktif biçimde yer alıyor
mu? Sivil toplum çocukların refahının sağlanmasında ne gibi sorumluluklar üstleniyor?

Sonuç
Çocukların ihtiyaçları ve hakları evrensel standartların temelini oluşturur. Sağlık ve
gelişim alanlarındaki potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için tüm çocuklara
bu standartlara göre davranılması gerekir. Çocuk Haklarına dair Sözleşme bu ihtiyaçları
bir belgede toplamakta ve bunları tüm çocuklar için fiilen gerçekleşmesi gereken insan
hakları olarak tanımaktadır. Çocuklara karşı sorumlulukları olan yetişkinler bu hakları
yaşama geçirmek üzere gerekli girişimlerde bulunmazlarsa haklar da kâğıt üzerinde
kalır. Dolayısıyla, Sözleşme, tüm hakların tüm çocuklar için gerçek olması için gerekli
girişimlerde bulunmaları için hükümetlere ve yetişkinlere sorumluluk yükler. Özetle:


Tüm çocuklar insan olmalarından kaynaklanan haklara sahiptir. Bunların yanı sıra,
tüm çocukların temel-evrensel ihtiyaçları vardır.



Bu ihtiyaçlar, optimal düzeyde sağlık ve gelişim için gerekli bir dizi ortak standart
oluşturur.



Çocukların bu ortak standartlara göre muamele görme hakları vardır.



Bu standartların yaşama geçirilmesinde yetişkinlerin yükümlülükleri vardır.
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Bu yükümlülükleri yerine getirme taahhüdü çocukların ihtiyaçlarının karşılanması
hakkını yaratır.



Bu haklar, uluslararası bir insan hakları belgesi olarak BM Çocuk Haklarına dair
Sözleşme’de kâğıda dökülmüştür. Sözleşme hükümetlere, diğer sorumlu kuruluşlara
ve yetişkinlere, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hakların korunmasında ve
geliştirilmesinde çocuklara karşı yükümlülükler getirmektedir.
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Modül 1 için temel okuma materyalleri
1.1

Çocukluğun ve çocuk gelişiminin kavranması

Çocuklarla birlikte çalışmak için, çocukluktan ne kastettiğimiz ve anladığımız önemlidir.
Aslında bu, genel olarak sanılandan daha karmaşık bir konudur.
Çocukluktan ne anlaşıldığı dünyada önemli farklılıklar gösterir. En arzu edilir bir
gelişim için çocukların neye ihtiyacı olduğu, bu ihtiyaçların en iyi hangi ortamda
karşılanabileceği, belirli bir yaştaki çocuğun nasıl ve hangi düzeyde korunacağı
gibi konularda evrensel bir görüş birliği yoktur. Gerçekte, çocukluğun mahiyeti, ne
zaman yetişkin olunduğu ve ailelerin çocuklarına ilişkin özlemleri konusunda da
bir anlaşma bulunmamaktadır.
Marta Santos Pais3
Çocukluğun evrensel açıdan geçerli bir tanımı yoktur. Gene de, çocukluğun ne olduğu,
çocukların nasıl geliştikleri, çocukların varsayılan yapabilirlikleri (beceri, yetenek) ve
kapasiteleri ile ilgili birçok varsayım bulunmaktadır. Çocuk gelişimini her biri belirli bir
yaş aralığıyla ilgili bir dizi birbirinden ayrı aşama olarak gören geleneksel aşamacı
kuramlar çocukluk dönemi boyunca gelişimi nasıl anladığımızı da etkilemiştir. Şimdi
giderek daha fazla sorgulanmakla birlikte bu kuramlar düşünüş biçimimizi etkilemeye
devam etmektedir. Bu kuramlardan kaynaklanmak üzere, çocuklukla ilgili beş olumsuz
ana varsayım halen varlığını sürdürmektedir4.


Çocuk gelişimi evrensel bir süreçtir – tüm çocuklar yetişkinliğe doğru aynı
yörünge veya yolda ilerlerler ve bu da bir dizi ‘kuralın’ çocuk gelişimi sürecinde
izlendiği anlamına gelir. Kültürel, zamansal, bağlamsal ve kişisel anlamda
farklılaştırıcı etmenler büyük ölçüde göz ardı edilir.



Yetişkinlik normatif bir statüdür – bir çocuk yetişkinlik dönemine ulaştığında artık
tam bir insan statüsündedir. Yetişkinlik dönemine kadar çocuğun irrasyonellik,
yetersizlik, zayıflık, saflık ve masumluk gibi özelliklerle tanımlanan
olgunlaşmamışlık aşamasında olduğu düşünülür. Başka bir deyişle çocuğun yaptığı
her şey temelde yetişkinliğe hazırlıktır. Çocukluğun kendisine ayrı bir değer
verilmemekte, bu dönem yalnızca bir gelişim süreci olarak görülmektedir.



Çocuk gelişiminin hedefleri evrenseldir–tüm kültürler kalkınma ve gelişme
açısından aynı nihai hedeflere sahiptir. Oysa gerçekte farklı kültürlerin kendi
çocuklarına ilişkin özlemleri de farklıdır ve bu farklılıklar kalkınma amaçlarını da
etkilemektedir. Örneğin, batılı birçok toplumda kalkınmanın nihai amaçları arasında
kişisel, toplumsal ve siyasal özerkliğe kavuşmak, bağımsızlık ve kendi kendine

Marta Santos Pais, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin bir parçası olan Çocuk Hakları Komitesi’nin ilk
üyelerindendir, ayrıca Sözleşme’nin taslak yazımı aşamasında da çalışmıştır. Uzun süre UNICEF Innocenti Araştırma
Merkezi’nin yöneticiliğini yapmış ve 2009 yılında da BM Genel Sekreteri’nin Çocuğa Karşı Şiddet konusundaki Özel
Temsilcisi olarak atanmıştır. (Bu not Türkçe çeviriye eklenmiştir, asıl metinde yoktur)
4 Uyarlandığı kaynak, Lansdown, G. The Evolving Capacities of the Child, UNICEF, Floransa, 2005, s. 10-13,
kullanılan ilk kaynak, Boyden, J., B. Ling ve W. Myers. What Works for Working Children, Radda Barnen/UNICEF,
Floransa, 1998.
3

18

yeterlilik yer alırken, diğer birçok kültürde karşılıklı bağımlılığa ve entegrasyona çok
daha fazla değer verilmektedir. Kalkınmanın amaçları ayrıca cemaatler kapsamında
ve kültüre göre de farklılaşmaktadır. Buna göre örneğin orta sınıftan bir erkek çocuk
için eğitim ön plana çıkabilirken, yoksul çevreden bir kız çocuğu için evlenme ve iş
bulma öncelik taşıyabilmektedir veya duruma göre kız çocuğun eğilimine pek değer
verilmemektedir.


Normdan sapmalar çocuk için riske işaret eder – gelişimin her aşaması için
neyin normal davranış ve faaliyet sayıldığına ilişkin varsayımlar vardır ve bu normal
davranışlardan sapma çocuk için potansiyel olarak zararlı görülür. Bu varsayımlar
büyük ölçüde çocukluğa ilişkin batılı modellerden alınmıştır ve diğer kültürel
ortamlarda çocukluk dönemi deneyimlerinin farklılıklarını ve gerçekliklerini ihmal
etmektedir. Örneğin bu varsayımlara göre çalışmanın her türü çocuk için zararlı
görüldüğünden, çalışmak zorunda olan milyonlarca çocuk da fiilen zarar görmüş
sayılır. Böylece çalışmanın potansiyel yararları da yok sayılır.



Çocuklar edilgen oyunculardır – çocukluk, belirli yapabilirliklerin ve becerilerin
önceden belirlenmiş biyolojik veya psikolojik güçlere göre kazanıldığı bir süreç
olarak görülür. Burada da çocukların kendi yaşamlarını ve gelişimlerini birer özne
olarak etkileme, kendi sosyal çevrelerine aktif katkıda bulunma güçleri görülmez.

Çocuklukla ilgili bu tür varsayımların çoğu, bu dönemle ilgili bir standart veya evrensel
modeli besler. Bu modele göre, “çocukluk ailede ve okulda, bakım sağlanılan, özen
görme, oyun ve öğrenme dönemidir ve bu dönemin sorumluluk ve çalışma gereği olan
isteklerden azade olması gerekir. Ne var ki, bu durum tüm dünyadaki milyonlarca çocuk
için geçerli değildir.”5 Çocukluğa ve çocuk gelişimine ilişkin bu batı merkezli görüşe
yönelik olarak son dönemde giderek artan eleştiriler sonucunda başka kültürel kuramlar
ağırlık kazanmıştır. Bu kuramlara göre çocukluk kültürel bir süreç olarak
kavranmaktadır; bu süreç çocuğun sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamlarında, hem
çocuğun yaşamını etkileyen hem de bu yaşamdan etkilenen çeşitli sistemlerde derin
köklere sahiptir6.
Bu yaklaşımlar ele alındığında, çocukların kendi ortamlarındaki üç temel öğenin çocuk
gelişiminde etkili olduğu görülmektedir:7:
 Bağlam: çocukların içinde bulundukları fiziksel ve sosyal ortamlar – aile, akranlar,
toplumsal örüntüler ve gündelik yaşamın örgütlenme biçimi
 Kültür: kültürel olarak düzenlenmiş adetler ve çocuk yetiştirme uygulamaları –
çocuk bakımına ve eğitimine ilişkin düzenlemeler; oyuna, eğitime ve disipline nasıl
bakıldığı
 Toplumsal yapılanmalar: çocukluk döneminin ve çocuk gelişiminin, çocukların ana
babalarının ve yaşamlarında yeri olan diğer yetişkinlerin bakışları açısından
yorumlanması – çocuk gelişimindeki amaçlar ve öncelikler, bunların nasıl
gerçekleştirilebileceğine ilişkin görüşler
5

Lansdown, G. s. 10.

6

Woodhead M, Reconstructing developmental psychology: Some first steps, Children and Society, 1999, Vol 13,
p3-19
7
Super C ve Harkness S, Cultural perspectives on child development , bakınız Cultural perspectives on child
development, Wagner D ve Stevenson H (eds) W H Freeman, San Francisco, 1982, pp 172-198
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Çocuğun gelişimine katkıda bulunan ek ve kritik bir etmen de, çocukların kendi
gelişimlerinde ve genel olarak toplumun gelişiminde aktif katkıcılar olarak görülmeleri ve
böyle kabul edilmeleridir. Çocuklar, yetişkinlerce sağlanan korumanın basit alıcıları
değillerdir; tersine, süreçte yer alma kapasitelerini sergileyen toplumsal aktörlerdir.
Çocuklar, kendilerini ve yaşamlarını etkileyen fiiller ve kararların aktif katılımcıları
olmalıdır.8
O halde, yukarıdaki görüşler ışığında çocuk gelişimi:
 Dinamik, karşılıklı ilişkili ve süreklidir;
 Çeşitli iç (fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel ve manevi)9 ve dış (aile, akranlar,
topluluk, toplum, hükümet, çevre ve kültür) faktörlerin etkisi altındadır;
 Çocuğun kişisel kapasitesine, koşullara, kültüre, kendi yaşamını etkileyen
kararlara katılıma ve bunlarla ortaklaşmaya ileri derecede bağımlıdır ve
bunlardan etkilenir.

1.2

Çocukların İhtiyaçları, Potansiyeli ve Hakları

Gelişimin nihai amacı çocukların sağlığını, refahını ve kapasitesini arttırmaktır. Bunun
içinse, çocuğun belirli ihtiyaçlarının gerek şimdiki refah durumları gerekse gelecekteki
potansiyelleri açısından gözetilip karşılanması gerekir. Potansiyelden kastedilen, bir
kişinin hem genel anlamda hem de özel yetenek ve üstünlük alanlarında daha fazla
gelişip ileriye gitme olanaklarıdır. Bunlar tüm çocuklarda ortak olabilir. Örneğin, daha
uzun boylu, daha güçlü olma, yazılı ve sözlü iletişimi anlama potansiyelinin
gerçekleşmesi gibi veya daha kişisel, çocuğa özgü yönler de söz konusu olabilir.
Örneğin, sanatsal yeteneklerin, yaratıcı düşüncenin, ilişki kurma yeteneklerinin
karşılığını bulması gibi10. Potansiyellerin gerçekleşmesi kendi başına bir insan
ihtiyacıdır.
İhtiyaçlar, dört geniş kategoride toplanabilir:
 Fiziksel ihtiyaçlar: barınma, sağlık bakımı, su ve sanitasyon, çevre kirliğinden
korunma, yeterli yiyecek, yeterli giyecek, şiddet, sömürü ve istismarden korunma;
güç-dayanıklılık-denge, atletik potansiyeli geliştirme.
 Sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlar: kendi dilini, dinini ve kültürünü tanıma ve
saygı; istikrarlı bir sosyal ve ekonomik çevre, yeterli rehberlik ve destekten
Çocuk katılımı nosyonu daha sonraki modüllerde ayrıntılarıyla ele alınacaktır; gene de çocukların toplumsal aktörler
olarak kabulünün önemi mutlaka vurgulanmalıdır. Süreçlere onların da katılmaları gerekir.
9 Garbarino, J. (1999). Lost boys. (NY: Free Press), Garbarino bu çalışmasında psikolojik, toplumsal ve manevi
çipaların sağlıklı bir gelişme ve ters durumların üstesinden gelme açısından zorunlu olduğunu belirtmektedir. ÇHS’de
açıkça belirtilen manevi haklar arasında durum veya inanç nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmama; din, düşünce ve
vicdan özgürlüğü yer almaktadır.
10 İnsanlık onuruna gerçek saygı, beraberinde her kişinin kendine özgü potansiyelini geliştirmesine destek gibi bir ek
beklentiyi de getirir. Böylece herkesin kendisine sadık kalması, yaşama yeni bir değer katması sağlanır (örneğin
sanatsal yeteneklerin, yaratıcı düşüncenin pratikte karşılığını bulması ve/veya kişisel ilişkilerde kendini net olarak
ortaya koyma gibi). Çocuk Haklarına dair Sözleşme, 5 ve 29. Maddelerde görüldüğü gibi tüm bu ihtiyaçları ve
potansiyelleri dikkate almaktadır. Konunun arka planı ve daha fazla netlik için bkn, Maslow, A. (1970). Motivation and
personality. New York: Harper and Row; Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the
facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 1, 68-78; ve
Sheldon, K.M., Elliot, A.J., Kim, Y., & Kasser, T. (2001). What's satisfying about satisfying events? Comparing ten
candidate psychological needs. Journal of Personality and Sosyal Psychology, 80, 325-339.
8
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yararlanma, kaliteli eğitime erişim, oyun ve arkadaşlık, ayrımcılık ve önyargılara
maruz kalmama, hizmetlere ulaşma olanakları.
Entelektüel, duygusal ve irade ile ilgili olanlar dahil psikolojik11 ihtiyaçlar:
istikrarlı ve müşfik bir aile çevresi, aidiyet ve kimlik duygusu, yaşa uygun bilgiler,
uyarım, dinlenilme ve ciddiye alınma fırsatları, sorun çözme ve eleştirel düşünme
modelleri, kendine değer verme, başkalarınca değer verilme, çevreye katkıda
bulunabilme veya onu etkileyebilme, tercihte bulunabilme, bilişsel yetenekleri ve
yaratıcı potansiyeli geliştirebilme.
Manevi ihtiyaçlar: keşfetme, yaşamın doğasını, insanlığı ve evreni anlama ve
değer verme – zamanın ve maddi dünyanın ötesinde neler olduğu, sonsuz ve nihai
olana bağlanabilme.

1.3

Haklarla ihtiyaçlar arasındaki ilişki

Aşağıdaki sonuçlar, çocukların ihtiyaçlarının kavranmasından hareketle çıkartılmıştır.
Çocukların ihtiyaçları evrenseldir. Bu ihtiyaçlar hangi ekonomik ve kültürel ortamda
bulunurlarsa bulunsunlar tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuk Sahra-Güneyi Afrika’da mı,
Tacikistan’da mı yoksa İsveç’te mi yaşıyor, önemli değildir. Her yerde ve her durumda
çocuğun istikrarlı bir aile yaşamına, yeterli yiyeceğe, eğitime, yeteneklerine saygı
gösterilmesine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçların nasıl karşılandığı ise kültürlere göre ve
çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Örneğin, aile yapıları farklılaşmakta, çocuklar eğitime
farklı yaşlarda başlamakta, çocukların çalışma yaşamıyla ilişkileri değişkenlik
göstermekte ve engelli çocuklar ek destek ihtiyacı içinde olabilmektedir; ancak, optimal
sağlık ve refah açısından ihtiyaçların karşılanması her durumda temel önemdedir.
Tüm ihtiyaçların karşılanması, çocukların optimal sağlık ve gelişimleri açısından
zorunludur. Fiziksel ihtiyaçları öncelikli olarak görmeye yönelik bir eğilim vardır.
Gerçekten de, belirli bir düzeyde yaşayan çocukların, örneğin yeterli yiyecekleri yoksa
ölecekleri açıktır. Ne var ki, eğitim ve oyun olmadan çocukların kendi potansiyellerini
gerçekleyemeyecekleri de ilki kadar bir gerçekliktir. Ayrıca, saygı görmeden ve
ayrımcılıktan kurtulmadan, çocukların psikolojik ve duygusal esenlikleri zarar görecektir.
Çocukların ihtiyaçları birbirine karşılıklı bağımlıdır: hiçbirinin bir başkasına üstünlüğü
yoktur.
Çocuklar yetişkinlerin desteği olmadan ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Çocukların
henüz küçük yaşta oluşları, savunmasızlıkları ve güce sahip bulunmamaları, ihtiyaçların
karşılanabilmesi için yetişkinlere bağımlılık anlamına gelir. Bu da yetişkinlere bunların
gerçekleşmesini sağlayacak gerekli koşulları oluşturma yükümlülüğü getirir. Bu
yükümlülük, aile yaşamı, sağlık veya eğitim hizmetlerine erişim gibi tekil anlamda
çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, çocukların sağlığı üzerinde etkili
olması muhtemel kamusal politikaların da dikkate alınmasını gerektirir – konut, ulaşım,
çevre, makroekonomi ve yoksulluk. Başka bir deyişle her düzeydeki hükümet politikası
çocukların ihtiyaçlarını fiilen ve tutarlı biçimde dikkate almalıdır.
11

İçten gelen ihtiyaçlar ve potansiyellerden kastedilen, bilinçli bir tercih veya karar için gerekli yetenek ve becerilerdir.
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Yetişkinlerin,
çocukların
ihtiyaçlarını
karşılama
sorumlulukları
veya
yükümlülükleri olduğunu kabulü, fiilen (de facto), çocukların, ihtiyaçlarının
karşılanması gerektiğinin kabulüdür ve bu da çocukların haklara sahip oldukları
anlamına gelmektedir. İhtiyaçlar, koruma ve yaşam kalitesi açısından zorunlu
görüldüklerinde hak haline gelirler ve insan hakları belgelerinde yükümlülükler olarak
yerlerini alırlar. Çocuklar söz konusu olduğunda bu haklar uluslararası topluluk
tarafından BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de kabul edilip yerleşiklik kazanmıştır.
Bu haklar, insanlığın durumuna ilişkin kolektif bir değerlendirmeye dayanmaktadır;
evrensel mahiyette olup tüm kişiler, koşullar ve kültürler için geçerlilik taşımaktadır.
Haklar geri alınamaz ve uygulanmalarında herhangi bir ayrımcılık yapılamaz. Hakların
hepsi eşit önemdedir ve kişinin sağlığının, gelişiminin ve refahının güvence altına
alınması bakımından temel önemdedir. Sözleşme hükümetlerden, bu haklara tüm
çocuklar için saygı gösterilmesini sağlayacak gerekli önlemleri almalarını talep eder.
Vurgulanan noktalar şunlardır: a) haklar evrensel, bölünmez ve karşılıklı bağımlıdır ve
b) hakların yaşama geçirilmesi, haklarının özneleri olarak çocukların, bu haklardan
yararlanırken saygı görmelerine, görüşlerinin dinlenmesine ve ciddiye alınmasına
dayanmalıdır.
İhtiyaçlar
Evrensel, ancak öncelik ve/veya biçim
açısından yere ve zamana göre değişir
Yükümlülük ve sorumluluk söz konusu
değil
Talep edilemez

Haklar
Evrensel- her çocuk için her zaman
geçerlidir
Yükümlülükler ve sorumluluklar getirir
Talep edilebilecek haklar

Sağlık çalışanları, fiziksel ihtiyaçlara öncelik tanıma eğilimindedir; oysa bütün ihtiyaçlar
önemlidir (fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve manevi). Bir yerde, yiyecek
yoksa çocukların öleceği açıktır; ne var ki, eğitim ve oyun olmadan da çocuğun
potansiyeli gerçekleşmeyebilir; çocuk saygı görmüyorsa, ayrımcılığa maruz kaldığında
bu kez psikolojik esenliği tehlikeye düşecektir. Dolayısıyla, çocukların gelişim
potansiyellerinin azami ölçüde gerçekleşebilmesi için, ihtiyaçlar ve potansiyel birbirinden
yalıtık olarak ele alınmamalı, tersine haklar fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve
çevresel etmenlerin birbiriyle ilişkilenip etkilendikleri, kendi aralarında sinerji
oluşturdukları bir bütünlük içinde görülmelidir.

1.4

Çocuk Hakları Ekolojisi Modeli

Modül 1 boyunca, sürekli olarak, gerek içsel gerekse dışsal bağlamsal etmenlerden söz
ettik; bu etmenler hem çocuğun bütünsel gelişimini/haklarının yaşama geçmesini etkiler
hem de bundan etkilenir:
 Çocukların iç dünyası (bilişsel, duygusal ve manevi)
 Çocukların dış dünyası (fiziksel, sosyal, davranışsal)
 Akranlar (diğer çocuklar ve gençler)
 Aile
 Topluluk, doğal ve oluşturulmuş ortam
 Sivil toplum, hükümet ve hükümet dışı
22



Kültürel, sosyal, ekonomik, kişisel ve siyasal

Çocuk Hakları Ekolojisi, bu kavramsallaştırmanın yaşama geçirilmesine yardımcı olur.
Çocuğun, bir yandan kendi sosyal çevresine katkıda bulunurken diğer yandan bu
çevreden nasıl etkilendiğini, bundan neler edindiğini gösterir. Böylece, çocuk gelişimi ile
toplumsal refah arasındaki karşılıklı ilişkiyi gözler önüne serer.

Yapılan araştırmalara göre halkalar sisteminin her birinde daha güçlü bağlantılar
oluşturulması, çocukların insani ve doğal çevreleri ile daha sağlıklı bağlar kurmalarını
sağlamaktadır. Bu sağlıklı ve pozitif ilişkilenme ise, daha fazla dayanıklılık, kişinin ve
topluluğun gelişmesi açısından daha olumlu sonuçlar alınması anlamına gelmektedir.
Bunun tersine, sözü edilen destekleyici ve koruyucu mekanizmaların erozyona uğradığı
veya zarar gördüğü sosyal ve siyasal çöküş ortamlarında ise çocukların gelişiminde
olumsuz etkiler öne çıkmaktadır (Jessor, 1993; Shonkoff & Phillips, 2000; Werner &
Smith, 1982).
Çocuk Hakları Ekolojisinin kesin yapısı çocuğun sosyo-kültürel çevresi tarafından
belirlenecektir. Dolayısıyla, aile, topluluk, sivil toplum ve hükümet temsilleri, kendi özgül
sosyal yapılanması ve kültürüne göre her çocuk için farklılık gösterecektir. Bu yorum
aynı zamanda çocuğun kendi sosyal çevresine nasıl katkıda bulunduğunu ve bu
çevreden nasıl etkilendiğini de ortaya koyar.
Çocuk Ekolojisi Modeli, çocukla ve gelişimiyle etkileşen çeşitli bağlamsal etmenleri öne
çıkarmanın ötesinde, aynı zamanda yol gösterici bir çerçeve olarak da işlev görür:
böylece, sorumluluk bilinci olan yetişkinlerin çocukların bütünlüklü gelişimine nasıl
destek olabileceklerini, kendi yaklaşım ve uygulamalarında çocuk haklarını nasıl
gözeteceklerini belirlemelerine de yardımcı olur.
Yetişkinlerin çocuk haklarını kollama ve geliştirme alanındaki sorumlulukları daha
ayrıntılı olarak Modül 2’de ele alınacaktır.

23

ÇALIŞMA
MATERYALLERİ
Eğitim Materyalleri
Modül Bir

Çocuk: gelişim, ihtiyaçlar ve
haklar
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Eğitim Materyali 1.1
MATERYAL 1.1

Çocukların İhtiyaçlarıyla ilgili bir Çerçeve
(bu ihtiyaçlar arasında önemli karşılıklı ilişkiler vardır; dolayısıyla çoğu birden çok başlık altında
yer alabilir)

Fiziksel ihtiyaçlar
Barınma

Oyun ve arkadaşlık fırsatları

Su ve sanitasyon

Kaliteli eğitime ve uyarıma
erişim

Psikolojik ihtiyaçlar
(Düşünsel, Duygusal,
İrade ile ilgili)
Biyolojik veya başka
ailede istikrarlı ve
sevecen bir ortam
Uygun yönlendirme ve
desteğe erişim

Çevre
kirlenmesine karşı
korunma
Yeterli yiyecek

İstikrarlı bir sosyal ve
ekonomik ortam

Yaşa uygun bilgilere
erişim

Kendini dilini, dinini ve
kültürünü bilme, bunlara
saygı
Sağlık hizmetlerine erişim

Özel yaşama v e
gizliliğe saygı

Yeterli giyecek

Sosyal, Ekonomik ve
Kültürel ihtiyaçlar

Ayrımcılığa maruz kalmama
Şiddetten korunma

Sömürü ve
istismarden
korunma
Fiziksel potansiyeli
geliştirme fırsatları

Katkıda bulunma ve
sorumluluk üstlenme
fırsatları
Anlamlı ve güçlendirici iş ve
hizmet fırsatları

Manevi
ihtiyaçlar
Yaşamın keşfi
ve değerinin
bilinmesi
Bizi çevreleyen
yaşamın ötesinde
neler olduğunun
kavranması

Giderek daha fazla
sorumluluk üstlenmek
üzere ortaya çıkan
yeteneklerin ve
fırsatların bilincine
varılması
Katılım, Dinlenilme
fırsatları ve saygı
görme
Aidiyet ve kimlik
duygusu
Değer ve başkalarınca
değer verilme duygusu
Bilişsel yetenekleri ve
yaratıcı potansiyeli
geliştirebilme
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Eğitim Materyali 1.2
Çocuk hakları ekolojisi
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DAĞITIM 1.3.3
Modül 1’den çıkartılacak temel dersler
Çocukların ihtiyaçları ve hakları evrensel standartların temelini oluşturur. Sağlık
ve gelişim alanlarındaki potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için tüm
çocuklara bu standartlara göre davranılması gerekir. Ortak bir takım asgari
standartların tüm çocuklar için geçerli olması gerektiği konusunda evrensel bir
kabul varsa, o zaman çocukların da bu ihtiyaçların karşılanmasını bekleme
hakları vardır. Başka bir deyişle çocukların hakları vardır ve yetişkinler de bu
haklara saygı gösterilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Özetle:


Tüm çocukların, insan olmalarından kaynaklanan ihtiyaçları vardır. Bunlar,
optimal sağlık ve gelişim açısından gerekli bir dizi temel standardı oluşturur.



Çocukların bu ortak standartlara göre muamele görme hakları vardır.



Bu standartlar, yaşama geçirilmeleri için yetişkinlere birtakım yükümlülükler
getirir.



Bu yükümlülükleri yerine getirme taahhüdü, çocukların ihtiyaçlarının
karşılanması hakkını da beraberinde getirir.



Bu haklar, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme olarak, uluslararası bir
insan hakları anlaşmasında yer almaktadır. Sözleşme, hükümetlere,
çocukların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli olan hakları
kollama ve yaşama geçirme bakımından evrensel yükümlülükler
getirmektedir.
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Modül 2
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme:
Çocuk hakları yaklaşımının temelleri

Sağlık Çalışanları için CRED-PRO Çocuk Hakları Müfredatı
Amerikan Pediatri Akademisi ile Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Akademisi’nin özgün
müfredatından hareketle uygulamadan çıkan dersler ışığında geliştirilmiş ve değiştirilmiştir
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Modül 2

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme: Çocuk hakları
yaklaşımının temelleri
Öğrenme Hedefleri
1. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme hakkında bilgi, farkındalık ve duyarlılık
geliştirme, Sözleşme’yi benimseme ve içselleştirme;
2. Sözleşme’de yer alan hak tür ve kategorilerini belirleme ve kavrama, hakların
bütünsellik taşıyan özelliklerinin değerini bilme;
3. Çocuk haklarının ülkenizdeki yaşama geçirilişini güçlü yanlar, zaaflar, açıklar,
sınırlamalar, destekleyici etmenler ve fırsatlar açısından ortaya koyma;
4. Çocuk haklarının yaşama geçmesinde görevlilerin yükümlülüklerini ve hesap
verebilirlik mekanizmalarını ortaya koyma.

Modül 2’nin içeriği
Bu Modül Sözleşme’nin arka planını, statüsünü ve içeriğini tanıtmaktadır. Sözleşme,
meslek yaşamında çocuk hakları yaklaşımını geliştirme ve uygulama açısından merkezi
önemdedir. Sözleşme, çocukları temel özgürlükler ve insan haklarıyla dünyaya gelen
hak sahipleri olarak tanımlamanın ötesinde, aynı zamanda çocukların ve içinde
bulundukları toplulukların sağlıklı gelişimini ve refahını sağlayacak bir zemin olarak da
işlev görmektedir. Devletler, çocukların haklarını kollayıp gözetmede birinci derecede
görevli ve sorumludurlar. Bununla birlikte, sağlık çalışanlarının da aralarında olmak
üzere başka pek çok kişi ve kuruluş da çocuklarla ilgili açık haklara ve sorumluluklara
sahiptir12.
Bu modülün amacı Sözleşme’nin temel ilkelerini, evrenselliğini, bölünmezliğini ve
karşılıklı bağımlılığını size tanıtmaktır. Modül, çocuk haklarının bugünkü durumunu
incelemede güç temelli bir yaklaşım sunmakta (güçlü yanları, açıkları, destekleyici
etmenleri, sınırlamaları ve fırsatları dikkate alan) ve sağlık hizmetleri aracılığıyla çocuk
haklarını ileri götürecek stratejiler geliştirmenizde size yardımcı olmaktadır.
Bu modüle katılmadan önce Sözleşme’ye göz atmanız yararlı olacaktır. Sözleşme, bu
müfredatın ekinde yer aldığı gibi http://www.cocukhaklariizleme.org/?p=4732 adresinden
de bulunabilir. Dağıtımlar 1 ve 2 Sözleşme’ye genel bir bakış sunmaktadır.

Theis, J. in Lansdown G. 2005. Rights based approaches to programming: implications for children. Save the
Children İttifakı
12
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Etkinlikler ve tartışma
Aşağıdaki etkinlikler, çocuk hakları kavramını açıklamakta ve mümkün olan en iyi sağlık
durumuna ulaşma hakkının ancak çocukların sosyal, ekonomik, kültürel, korunma ve
siyasal/kişisel haklarının gerçekleşmesiyle mümkün olabileceğini göstermektedir.

Etkinlik 2.1
Etkinlik 2.1, çocuk hakları kavramını, bu hakların neler olduğunu araştırmakta, çocuklar
söz konusu olduğunda farklı hakların nasıl ele alındığı üzerinde durmaktadır.

Etkinlik 2.1
Çocuk Haklarında Bugünkü Duruma İlişkin Tartışma
Amaç
Çocuk hakları kavramına ilişkin anlayış geliştirmek, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de
yer alan haklar konusunda bilgi sahibi olmak ve bu hakların kendi ülkenizde ve
çevrenizde gerçekleşmesi için yapılabilecekleri düşünmek
Yönergeler
Sözleşme’yi okuduktan sonra, aşağıdaki sorular üzerinde zaman elverdiği kadar
düşünün. Bir sonraki etkinlikte kullanmak üzere not almanız yerinde olacaktır.
1. Çocukların hakları olduğunu kabul ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız, kendi
çevrenizde en fazla desteklenen 5 hakla en çok ihlal veya ihmal edilen 5 hakkı
belirleyin.
2. Haklarını kullanırken en fazla ayrımcılığa maruz kalan belirli çocuk grupları var mı?
3. En çok desteklenen haklarla en fazla ihlal edilen haklar olarak belirlediklerinize
bakınız; bu durumun nedeni ne olabilir?
4. “Çocuğun yüksek yararı” kavramı (ÇHS madde 3) sağlık çalışanlarının faaliyetlerine
ne açıdan ışık tutar?

Etkinlik 2.1 ile ilgili Tartışma
Etkinlik 2.1’deki sorular üzerinde dururken, çeşitli konular gündeme gelmiş olabilir.
Topluluğunuzda çocuk haklarının mevcut durumunu değerlendirirken lütfen aşağıdaki
soruları dikkate alınız.
1. Topluluğunuzda haklara ne ölçüde uyulduğu veya hakların ne ölçüde ihlal
edildiğiyle ilgili ortak bir anlayış var mı?
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Örneğin, çocukların a) her tür şiddetten korunma ve b) kendini ifade etme ve
söylediklerinin ciddiye alınması hakları kendi topluluğunuzdaki çocukların hepsi
için mi yoksa yalnızca bir bölümü için mi gözetiliyor?
2. Haklarından yararlanırken, kızlar, engelliler veya azınlık gruplara mensup
olanlar gibi belirli çocuk gruplarına ne ölçüde ayrımcılık yapıldığı
konusunda bir mutabakat var mı?
3. Eğer haklara saygı gösterilmiyorsa, sorun nerede?
Bu hakları ihlal edenler yönetimler mi? Ana babalar mı? Çocuklarla birlikte çalışan
profesyoneller mi?—doktorlar, öğretmenler vb. Saygı göstermeme durumu aktif mi
pasif mi? Başka bir deyişle, çocukların hakları hatalar – bilgisizlik veya kaynak
olmayışı- sonucu mu ihlale uğruyor yoksa bu hakların aktif biçimde reddedilmesi
sonucunda mı ortaya çıkıyor? Örneğin, engelli bir çocuğun yaşamına başkalarıyla
aynı temelde ve aynı biçimde saygı gösteriliyor mu? Belirli çocuk gruplarının eğitim
hakkından yararlanamama gibi bir sorunu var mı?
4. Sağlık çalışanlarından çocuğun yüksek yararını gözetmelerini isteyen yasal
düzenlemeler var mı?
Eğer yoksa çocuğun yararını gözetme hizmet sunumunda dikkatte alınan bir nokta
mı?
Bu ilkenin gözetilmesi gereken, ancak gözetilmediği örnekler aklınıza geliyor mu?

Etkinlik 2.2’nin amacı, çocukların mümkün olan en ileri sağlık düzeyine ulaşmalarının
önündeki engeller ve bu engelleri aşmaya yönelik yaklaşımlar üzerinde durmaktadır.

Etkinlik 2.2
Çocukların mümkün olan en iyi sağlık düzeyine ulaşma hakları
Amaç
Mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaşma hakkının yaygınlaştırılmasında çocuk
hakları ekolojisinin uygulanması
Yönergeler
1. Kendi topluluğunuzdaki herhangi bir çocuk grubu için mümkün olan en iyi sağlık
durumuna ulaşma hakkının yaşama geçirilmesindeki boşlukları/engelleri belirleyin
2. Çocuk Hakları Ekolojisi Modelini kullanarak bu engellerden her birini aşma yollarını
belirleyin.
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Etkinlik 2.2 ile ilgili Tartışma
a) Aşağıda, yukarıdaki etkinlikte tartışmış olabileceğiniz, çocukların mümkün olan en
ileri sağlık düzeyine ulaşma hakkı önündeki olası kimi engellere örnekler verilmektedir.
Bunlar sosyal, ekonomik, korumayla ilgili, sivil ve siyasal haklar olarak nasıl kategorilere
ayrılabilir?


Ana babaların ve çocukların çocuk sağlığının nasıl korunacağı konusunda
bilgisiz olmaları. Örnekler arasında sağlıklı beslenme, cinsel sağlık, tütün ve alkolle
ilgili tehlikeler gibi konularda uygulanabilecek bilgi ve yeterlilikler yer alabilir..



Çocuk yoksulluğunun etkileri. Bu belirleyiciler, bunlarla sınırlı kalmamak üzere
işsizlik, yetersiz konut, evsizlik, düşük ücretler, yetersiz sosyal güvenlik ve anne
babaların işlerinde aşırı uzun süre çalışmaları olabilir.



Hükümetin elinde kaynak olmaması veya sağlık hizmetlerine yeterli
kaynakların ayrılmaması. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin olmayışı, bu hizmetlere
erişilememesi ve diğer eşitsizlikler düşünülebilir.



Belirli çocuk gruplarına yönelik ayrımcılık. Örnekler arasında şunlar yer alabilir:
ailelerin erkek çocuklarının sağlığına daha fazla önem vermeleri veya engelli çocuğu
reddetmeleri; sağlık hizmetlerinde yerli halklara veya azınlık gruplara mensup
çocuklara karşı ayrımcılık yapılması; kırsal kesimlerdeki hizmetler için yeterli ödenek
ayrılmaması ve/veya engelli çocuklara hizmet verememe, hizmet vermeyi reddetme.



Siyasetçilerin çocuklar için güvenli ortamlar sağlayamamaları. Çocuklar için
zararlı ürünlerin reklamının ve satışının sınırlandırılması, pornografik materyallere
erişim, çevre kirliliği, trafik denetimleri olmayışı, bu tür başarısızlıklara verilebilecek
örnekler arasındadır.



Çocukların sağlıklı gelişimlerine zarar veren tutum ve uygulamaların
değişmesine karşı direnç. Fiziksel şiddet, çocuğun dinlenilme hakkının
reddedilmesi, çocukların zararlı ortamlarda çalışmaları, çocukların sağlık ve
gelişimini etkileyen tutum ve uygulamalar arasındadır.

b) Çocukların mümkün olan en ileri sağlık düzeyine erişmelerinin önündeki engellerin
aşılması aşağıdaki yollardan mümkün olabilir:


Çocukların yaşamındaki belli başlı aktörlerin ve oynadıkları rollerin
belirlenmesi. Sorunu ele almada ortaklar olarak nasıl harekete geçirilebilirler?
Onların kendi çocuklarının sağlık, sağlıklı davranış ve sağlık hizmetlerine erişim
standartlarını geliştirme özlemleri ne ölçüde değerlendirilebilir?



Koruyucu yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi. Bu tür yasal düzenlemeler
çocukların aşağıdaki haklarını geliştirici politikalara odaklanabilir:
 herhangi bir çocuk grubuna karşı ayrım gözetmeme,
 şiddetin her türüne karşı koruma,

32

 çalışma yaşamında yer almayla ilgili asgari bir yaş belirlenmesi ve koruyucu
koşulların oluşturulması,
 reklamlar ve çevre kirliliğinin denetimi.


Yasal düzenlemelerin etkili biçimde uygulanması ve izlenmesi. Ortakların çocuk
hakları ekolojisinin her kademesinde devreye sokulması, hükümetlerin ve diğer
yetkililerin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu tutulmaları



Çocuk dostu ortamların oluşturulmasına öncelik verilmesi. Çocukların bizzat
kendileriyle görüşerek, sivil toplumdaki ortaklar, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte
çocuk dostu ortamların nasıl yaratılabileceğinin ortaya konması



Mümkün olan kaynakların tamamının çocukların sağlık ve refahı için harekete
geçirilip geçirilmediğini görmek için ulusal bütçelerin izlenmesi



Güvenli seks, sağlıklı beslenme ve sigaranın zararları ile ilgili halkı
bilinçlendirme kampanyaları. Temel mesajların iletildiği süreçlere çocukların da
dahil edilmeleri ve bu mesajların çocuk ve genç toplulukları üzerinde azami etkiyi
yaratmasının sağlanması



Çocuk yoksulluğunu azaltacak veya buna son verecek politikaların devreye
sokulması

Sonuç
Çocuk Haklarına dair Sözleşme çocuklara yönelik saygı felsefesini öne çıkartır.
Çocukların özel koruma ve bakıma ihtiyacı olduğunu kabul ederken aynı zamanda
çocukların yaşlarına ve yetkinlik durumlarına göre kendi haklarının korunmasına ve
geliştirilmesine katılma hakları olduğunda ısrar eder. Özetle:


Çocuk Haklarına dair Sözleşme, sosyal, ekonomik ve kültürel hakların yanı sıra
kişisel ve siyasal hakları da öngören kapsamlı bir anlaşmadır



Sözleşme, onaylayan tüm ülkeler için bağlayıcıdır. Hükümetler, uluslararası hukuk
gereği, burada yer alan hükümleri yaşama geçirmek üzere gerekli önlemleri almak
durumundadır. Sözleşme, çocuklara nasıl davranıldığını belirlemek ve bunu daha
ileriye götürmek üzere evrensel bir dizi standart getirir.



Haklar evrenseldir ve birbirine bağımlıdır. Bunların bütünlüklü ve bir arada yaşama
geçirilmesi gerekir.



Sözleşme, çocukları yetişkinlerin koruması altında yetersiz ve edilgen nesneler
olarak gören geleneksel yaklaşımlara meydan okur. Bunun yerine, çocukları
kendilerini etkileyen kararlara aktif biçimde katılabilecek yetenekte ve buna hakkı
olan kişiler olarak görür.
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Sözleşme’de yer alan hükümlere uymayan hükümetlere karşı öngörülen resmi
yaptırımlar olmamakla birlikte, Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor verme süreci bir
hükümetin Sözleşme’ye ne ölçüde uyduğunun izlenmesinde değerli bir
mekanizmadır. Böylece, çocuk sağlığı ve refahı ile ilgilenen herkes standartları daha
da ileriye götürmek üzere birlikte çalışabilir.



Sözleşme’de yer alan hakların yaşama geçirilmesi, dünyadaki bütün toplumlarda
çocukların statüsünün temelden değişmesi anlamına gelecek ve çocukların optimal
sağlık ve gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
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Modül 2 için temel okuma materyalleri
2.1

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye genel bakış

BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme (Sözleşme) tarihte en fazla sayıda ülke tarafından
onaylanan uluslararası insan hakları belgesidir. Çocuk haklarına ilişkin olarak, tüm taraf
devletler için asgari hukuksal ve etik standartlarla birlikte özlemleri ortaya koyar.
Temelde, Sözleşme hukuk standartlarına da sahip olan bir vizyondur.
Onaylama ne demektir?
Onaylama, uluslararası hukuka göre anlaşmanın ilkelerini ve standartlarını yaşama
geçirmek üzere resmi bir taahhütte bulunma sürecidir. Bugüne dek Sözleşme’yi 193 ülke
onaylamış veya benzer yollardan belgeye uyma taahhüdünde bulunmuştur (Somali ve
ABD dışında; ABD, onay düşündüğünün bir göstergesi olarak belgeyi imzalamıştır).
Sözleşme, çocukların haklarını tanımlayan 40 kadar “madde” içeren kapsamlı bir
anlaşmadır. Bu haklar arasında aşağıdakiler de yer alır:


Sosyal haklar. Yaşam, yaşama, optimal gelişme, mümkün olan en ileri sağlık
düzeyine ulaşma, sağlık hizmetlerinden yararlanma, eğitim, oyun, çocuğun yararına
olmadığı durumlar dışında, ailesiyle yaşaması, ana baba tarafından bakılamayacak
olduğu durumlarda alternatif bakım, ailenin birleşmesi, engellilerin azami derecede
toplumla bütünleşmesi, çocuklarının haklarını koruyamayacak durumda olan ailelere
destek verilmesi.



Ekonomik haklar. Gerekli gelişimin sağlanabilmesi için yeterli bir yaşam standardına
sahip olma, sosyal güvenlikten yararlanma, ekonomik sömürüden korunma hakkı.



Kültürel haklar. Dile, kültüre ve dine saygı hakkı; çocuğun sağlığı açısından zararlı
olabilecek geleneksel uygulamaların ortadan kaldırılması.



Korucuyu haklar. Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi; cinsel sömürüden, silahlı
çatışmalardan, zararlı maddelerden, yasa dışı satış ve kaçırılmalardan, istismarden
ve ihmalden korunma; ihmal, sömürü ve istismar gibi durumlardan sonra
hizmetlerinden yararlanma.



Kişisel ve siyasal haklar. Düşünceyi ifade etme ve ciddiye alınma; haklarını
kullanırken hangi nedenle olursa olsun ayrımcılığa maruz kalmama; din, örgütlenme
ve ifade özgürlüğü; özel yaşamın gizliliği; bilgi edinme; fiziksel ve kişisel varlığına
saygı; her tür şiddet, işkence, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye karşı
özgürlük; yasal süreçlerde eşitlik; ceza adaleti sisteminde çocuğa saygılı davranma
ve keyfi olarak gözaltına alınmama.

Daha özel olarak Sözleşme:
 Yasa gereği daha önce reşit sayılma durumları dışında 18 yaşından küçük herkesi
çocuk olarak tanımlar (Madde 1)
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Herhangi bir ayrım olmaksızın tüm çocuklar için geçerlidir (Madde 2)
Çocukları özel koruma ve destek ihtiyacı içinde olan kişiler olarak tanımlar (Maddeler
19, 20, 21 ve 32-39)
Çocuğun yetiştirilmesinde, korunmasında ve genel olarak refahında ailenin,
topluluğun ve kültürün önemini tanır (Maddeler 7, 8, 9, 30)
Aşağıdakiler dahil olmak üzere, yetkililerin çocuklara ilişkin görev ve sorumluluklarını
özetler:
o hükümetlerin/devletlerin çocuğun yararına birinci derecede önem verme
görev ve sorumlulukları (Madde 3)
o hükümetlerin/devletlerin
çocuk
yetiştirme
sorumluluklarını
yerine
getirmelerinde ana babalara ve vasilere destek görev ve sorumlulukları
(Maddeler 4, 5, 18)
o aileler dahil yetişkinlerin çocuklarına yönelik görev ve sorumlulukları (Madde
18)
o hükümetlerin/devletlerin çocuk bakımına ilişkin hizmet geliştirme ve sunma
görev ve sorumlulukları (Madde 18)
o hükümetlerin, çocuk haklarını desteklemek üzere yeterli kaynak tahsis etme,
ayrıca tüm çocuklara asgari bir bakım standardı sağlama görev ve
sorumlulukları (Maddeler 4, 27)
Çocuğun fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi haklarının, gelişim düzeyine göre
karşılanması için, her bir çocuğun yaşını, yapabilirliklerini (beceri ve yeteneklerini) ve
gelişim halindeki yeteneklerini yansıtan tam ve sağlıklı bir gelişme öngörür
(Maddeler 5, 14, 18, 29)
Çocukları bakım ve korumanın edilgen alıcıları olarak gören geleneksel bakışları
sorgulayarak çocuklara yönelik saygı felsefesini sahiplenip yaygınlaştırır (Maddeler
5, 12 – 17)

2.2

Sözleşme’deki Genel İlkeler

Çocuk Hakları Komitesi13 Sözleşme’de yer alan ve genel ilke olarak anlaşılması
gereken dört hak belirlemiştir. Bunların her birinin, diğer bütün hakların uygulanmasında
dikkate alınması gerekmektedir:


Madde 2. Ayrımcılığa maruz kalmama hakkı. Sözleşme’de yer alan hakların
hepsi, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm çocuklar için geçerlidir. Başka bir
deyişle, hükümetler, Sözleşme’de yer alan tüm hakların ülkedeki tüm çocuklar
için herhangi bir ayrım gözetilmeksizin geçerli olmasını sağlayacak önlemleri
almalıdırlar. Ayrımcılıktan kastedilen, doğrudan veya dolaylı ayrımcılıktır.


Doğrudan ayrımcılık, belirli bir etnik veya yerli gruba mensup
çocukların sağlık hizmetlerine eşit erişimi tanınmadığında, kız
çocuklara erkek çocuklara göre daha özensiz hizmet verildiğinde veya

Çocuk Hakları Komitesi, ÇHS’nin uygulanmasında hükümetlerin ne kadar yol aldıklarını izlemek üzere oluşturulan
uluslararası bir organdır. Daha fazla bilgi için bakınız: ek ve www2.ohchr.org/english/bodies/crc
13
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mültecilerle sığınmacılar arasındaki çocuklara sağlık hizmetlerine
erişimde diğer çocuklarla eşitlik tanınmadığında söz konusudur.




Dolaylı ayrımcılık ise, örneğin kırsal yörelerdeki hizmetlere kentlerdeki
hizmetlere göre daha az kaynak ayrıldığında veya hizmetlerle ilgili
bilgilerin azınlık grupların konuştukları dillerden verilmemesi nedeniyle
bu kesimler sağlık hizmetlerine daha sınırlı ulaşabildiklerinde ortaya
çıkar.

Madde 3. Çocuğun yüksek yararını gözetme görevi. Sözleşme’nin 3. Maddesi,
kamusal ve özel sosyal refah kurumlarına, hukuk mahkemelerine, idari mercilere
ve yasama organlarına, çocukları etkileyen her eylemde çocukların yüksek
yararını birinci derecede gözetme yükümlülüğü getirir.
Madde, bu görevi “yalnızca” demeyip “birinci derecede” diyerek sınırlandırmıştır.
Başka bir deyişle, çocukları etkileyen eylemlerde başka mülahazalar da söz
konusu olabilir. Ancak, bu sınırlama belirli bir nedenden dolayı mevcuttur: Madde
3 , kendilerini etkileyen hükümet veya kamu politikalarının her yönü dahil olmak
üzere çocukların yaşamının tüm yönlerine uzanmaktadır. İlke, tek tek çocukları
etkileyen durumlar kadar çocukları bir kesim olarak etkileyen durumlar için de
geçerlidir. Örneğin, bir çocuğun tedavisine ilişkin karar, yalnızca çocuğun yüksek
yararı gözetilerek alınmalıdır; burada, bir araştırmanın bulgularına katkı veya bir
doktorun daha fazla deneyim kazanması gibi amaçlar söz konusu olmamalıdır.
Çocuk Hastaneleri’ndeki çocuk koğuşlarının nasıl yönetileceğine ilişkin kararlar
da çocuğun yararı gözetilerek alınmalıdır; burada çalışan personelin etkin
çalışması veya rahatlığı gözetilerek değil. Hükümetin ulaşım, çevre kirliliği, sağlık
hizmetlerinden alınan hizmetler gibi konulara ilişkin politikaları, çocuğun yüksek
yararını birinci derecede gözetme görevini yansıtacak içerikte olmalıdır.



Madde 6. Yaşama ve gelişme hakkı. Sözleşme’nin 6. Maddesi, her çocuğun
yaşam, yaşama ve optimal gelişme hakkını vurgulamaktadır. Bu hak, yalnızca
çocukların yaşamlarını korumaya yönelik sağlık hizmetlerinin verilmesi
bakımından değil, aynı zamanda çocukların daha iyi gelişebilecekleri ortamlar ve
çevreler sağlama bakımından da yükümlülükler getirir. Başka bir deyişle,
engellilik, cinsiyet, etnik köken veya başka etmenler ne olursa olsun, tüm
çocukların yaşamları eşit biçimde korunmalıdır.



Madde 12. Çocukların görüşlerinin dinlenilmesi ve görüşlerinin ciddiye alınması.
12. Madde, tüm çocukların kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini ifade
etme, yaşlarına ve olgunluk düzeylerine göre bu görüşlerin ciddiye alınmasını
bekleme hakkını öngörür. Başka bir deyişle, ister tek başlarına ister bir grup
olarak çocuklar, kendilerini etkileyecek kararlar alınırken kendilerine danışılması
hakkına sahiptirler. Çocukların kendilerini ifade etme haklarına saygı, çocukların
kendi sağlık ve korunmalarına katkıda bulunmalarını sağlayacak önemli bir
mekanizmadır. Yetişkinler de önce çocukların görüşlerine başvururlarsa daha
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yerinde kararlar alabilirler. Çocuklar olumsuzluklara ve haklarına yönelik
ihmallere ancak yetişkinler kendilerini dinlerse etkili biçimde karşı koyabilirler.
Eğitim ve Gelişim (Madde 29)
‘Genel ilke’ olarak resmen tanımlanmamasına karşın Madde 29 eğitimin çocuğun tam
ve sağlıklı kişisel ve sosyal gelişimi için amaçlarını belirlemekte ve bu içeriğiyle özel
dikkat gerektirmektedir.
Eğitim çocuğun kişisel yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün
olduğunca geliştirilmesini amaçlar. Eğitim, çocuğu, özgür bir toplumda aktif bir yetişkin
yaşamı için hazırlayacak; çocuğun ana babasına, kendi kültürel kimliğine, diline ve
değerlerine, başkalarının kültürel kökenine ve değerlerine saygıyı yerleştirecektir
(başlıca hükümlerin gayrı resmi özeti).
Madde 29 sağlıklı bir çocuk gelişimine ilişkin özlemi yansıtmaktadır ve önemi nedeniyle
Komite tarafından ilk Genel Yorum’un konusu olarak seçilmiştir.14 Madde 2, ihtiyaçların
ve hakların korunup gözetilmesinin gelişimi nasıl destekleyeceği konusunda diğer
maddelere girdi sağlamakta, çocuğun yüksek yararı kavramına netlik getirip ek bir
anlam kazandırmaktadır (Madde 6).

2.3

Hakların birbirine bağlı ve bölünmez niteliği

Çocukların hakları bölünmez ve evrenseldir. Bu haklarda bir önem sıralaması yoktur.
Hep birlikte bütünlüklü bir çerçeve oluştururlar ve eksiksiz saygı gördüklerinde tüm
çocukların sağlığına, refahına ve aktif katılımına katkıda bulunurlar. Örnekler:


Çocukları şiddete açık hale getiren hak ihlal veya ihmallerini – yoksulluk, eğitimsizlik,
ayrımcılık, ırkçılık, önyargı ve yabancı düşmanlığı, çocukları doğrudan dinleyip
yaşam deneyimlerini ciddiye almama- ele almadan çocuklara yönelik şiddeti ve
cinsel sömürüyü alt etmek mümkün değildir.



Çocukların optimal sağlık ve gelişme hakları, aynı zamanda belirli haklar
sahiplenilmeden yaşama geçirilemez: yeterli bir yaşam standardı, insana yakışır
konut, sömürüden ve tehlikeli işlerden korunma, yerinde kararlar verip kendilerini
korumaları için gerekli bilgiler, çocukların yararını gözeten politikaların örneğin çevre,
ulaşım, HIV/AIDS, evde ve başka kurumlarda şiddetten korunma gibi alanlarda
uygulanması, bu bakımdan sağlık ve gelişme hakkının ön koşullarıdır.

2.4

Yetişkin ve çocuk hakları arasındaki farklılıklar

Sözleşme, çocukların haklarının özneleri olduğunu vurgularken onlara yetişkinlerle aynı
statüyü tanımaz. Sözleşme’de yer alan haklar üç geniş kategoride toplanabilir:
Komite, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelerinde Taraf Devletlere yardım ve Sözleşme’de
yer alan hakların tam olarak gerçekleşmesi için uluslararası kuruluşları ve uzmanlık kurumlarını harekete geçirme
amacıyla Sözleşme’nin belirli maddelerine, hükümlerine ve temalarına dayalı “genel yorumlar” beyan etmektedir.
Genel Yorumlar hakkında daha fazla bilgi için: (bkz) http://www.cocukhaklariizleme.org/?p=3677
14
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1.
Hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerli olan haklar
Uluslararası hukukta uzun süredir tanınan birçok hak Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de
yer almaktadır ve bu da söz konusu hakların çocuklar için de eşit ölçüde geçerli olması
anlamına gelmektedir. Bunlar, yaşama, ifade özgürlüğü, eğitim, hukuk önünde eşitlik ve
ayrımcılığa maruz kalmama haklarıdır.
2.
Çocuklar kimi haklara sahip değildir
Örneğin, çocuklar oy kullanma ve kendilerinden sorumlu olan kişilerin dışında, onlardan
bağımsız olarak karar alma hakkına sahip değillerdir.
Ana babaların çocuklarını yönlendirme ve onlara rehberlik etme hak ve sorumluluğuna
sahip oldukları Sözleşme’de açıkça belirtilmektedir. Bu ana baba yönlendirmesi ve
rehberliği çocuğun gelişim halindeki yeteneklerine göre sağlanacak olmasına karşın,
çocuklara yetişkinler için geçerli olan kendi kaderini tayin hakkını tanımaz.
3.
Küçüklükleri ve savunmasızlıkları nedeniyle özel korunma ihtiyaçları
olduğundan çocuklar kimi ek haklara sahiptir.
Bu kapsamdaki haklar: oyun oynama, yararlarının birinci derecede gözetilmesi, istismar
ve sömürüden korunma ve ailelerin bunu sağlayamaması durumunda alternatif bakım.

2.5

Sözleşme’yi uygulama yükümlülükleri

Hükümetlerin, çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde birinci derecede sorumlulukları
vardır – çocuk haklarını destekleyici ve bunların fiilen yaşama geçmesini sağlayıcı yasal
ve politika oluşturucu çerçeveyi kurmak onların görevidir. Bununla birlikte, başka pek çok
aktör daha bu alanda sorumluluk taşır. Örneğin ana babaların çocuklarıyla ilgili gündelik
sorumlulukları vardır. Ayrıca, topluluklar, dinsel önderler, meslekten kişiler, bu arada
sağlık çalışanları ve giderek yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki sivil toplum
kuruluşlarının da bu alanda oynayacakları roller vardır.
1.

Hükümetin sorumlulukları/yükümlülükleri

Devletler Sözleşme’yi onayladıklarında, bu belgede yer alan tüm haklarla ilgili olarak tüm
çocukların refahını gözetme yükümlülüğünü de üstlenmiş olurlar. Burada aileleriyle
birlikte veya onlarla birlikte olmayan tüm çocuklar söz konusudur. Daha özele inildiğinde
üç temel yükümlülük belirlenmiştir:
a) Sözleşme’de yer alan tüm hakların tüm çocuklar için yaşama geçirilmesi için
gerekli bütün önlemlerin alınması (Madde 4).
Sözleşme’nin 4. Maddesi hükümetlerden şunu talep etmektedir: “bu Sözleşme’de
tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer
önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler
eldeki kaynakları olabildiğince geniş tutarak, bu hakların gerçekleşmesini sağlayacak
önlemleri alırlar.” Bu formülasyon, hakların “tedrici gerçekleşmesi”
kavramını
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beraberinde getirir.15 Başka bir deyişle Devletler hakların tam olarak gerçekleşmesi
için yeterli imkânlara sahip olmasalar da, çocuk haklarının mümkün olduğunca
eksiksiz yaşama geçmesi için mevcut kaynaklardan olabildiğince yararlanmak için
çaba göstereceklerdir.
b) Sözleşmenin gerek çocuklar gerekse yetişkinler tarafından geniş olarak
bilinmesinin sağlanması (Madde 42).
Haklar, gerek çocuklar gerekse yetişkinler için, ancak söz konusu kesimler haklarının
olduğunu bildiklerinde bir anlam ve yarar sağlar, destek bulur. Madde 42 hükümetlere,
Sözleşme’yi, içeriğini ve yaşamları açısından ne anlama geldiğini bilmeleri için
Sözleşme’yi çocuklar ve yetişkinlere tanıtma görevi vermektedir. Bu bilgi ve duyarlılık,
çeşitli yollardan sağlanabilir: medya, okul müfredatı, halk eğitimi kampanyaları,
çocuklar için ve/veya çocuklarla birlikte çalışan meslekten kişilerin davranışları,
erişilebilir bilgilerin hazırlanıp dağıtılması gibi.
c) Çocuk Hakları Komitesi’ne düzenli rapor verme (Madde 44).
Sözleşme, BM Çocuk Hakları Komitesi’ni, Sözleşme’nin uygulanmasını izlemekten
sorumlu başlıca mekanizma olarak belirlemiştir ve Sözleşme’yi onaylayan
hükümetlerin, onaydan iki yıl sonra ve daha sonra da beşer yıllık aralıklarla Komite’ye
ilerleme raporları sunmaları gerekmektedir.
Komite nedir, ne yapar?
Çocuk hakları alanında bağımsız 18 uzmandan oluşan Komite16 Sözleşme ile birlikte
Sözleşme’nin çocukların silahlı çatışmalarda yer almaları ve çocuk satışı, çocuk
fuhşu ve pornografisi ile ilgili İhtiyari iki protokolüne uyulmasını ve bunların
uygulanmasını izlemekten sorumlu başlıca mekanizmadır.17. Komite, her Devletin
uygulamada ne kadar yol aldığını izlemek amacıyla Devletlerce hazırlanan raporları
incelemekte, ulusal HDK koalisyonlarını ve diğer uzman kuruluşları belirli bir ülkede
çocuk haklarının gerçekleşmesi önündeki engellere ve bu alandaki boşluklara ışık
tutan raporlar hazırlamaya teşvik etmektedir.
Komite, analizlerinin ve ilgili hükümet delegasyonuyla yapılan yoğun görüşmelerin
ardından, hükümete tavsiyelerinin yer aldığı “sonuç gözlemlerini” hazırlamaktadır.
Daha sonra hükümetin bu bulgular üzerine harekete geçmesi beklenmektedir.
2.
Diğer görev sahiplerinin rolleri ve sorumlulukları
Hükümetler yaygın biçimde birinci derecede görevli olarak görülürken, deneyimler tek
başına hükümet müdahalelerine bel bağlanamayacağını göstermektedir. Diğerleri
(yetişkinler, aileler, topluluklar, kurumlar ve çocukların kendileri) de çocuk haklarını
yaşama geçirmede kritik rollere ve sorumluluklara sahiptir.
Zamanla gerçekleşme kavramı, Uygulamaya Yönelik Genel Önlemlerle ilgili Genel Yorum 5’te ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır. Bu genel önlemlerden amaçlanan, çocuk haklarının “yasal düzenlemelerle, eşgüdüm ve izleme
organlarının kurulmasıyla –hükümet tarafında veya bağımsız- kapsamlı veri toplanmasıyla, bilinç-duyarlılık
geliştirme ve eğitimle ve uygun politikalar, hizmetler ve programlarla” eksiksiz olarak yaşama geçirilmesidir.
16
Komite üyelerinin tam listesi için: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm
17 İhtiyari iki protokol için bakınız: http://www.cocukhaklariizleme.org/?p=4735
15
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Özellikle ana babalar ve çocuklara bakan kişiler çocuk haklarının gerçekleşmesinde
somut rollere ve sorumluluklara sahiptir.
 Sözleşme’nin giriş bölümü, ayrıca birçok maddesi özenli bir aile çevresinde
yetişmenin çocukların sağlıklı gelişimi açısından yaşamsal önemde olduğunu
belirtmektedir.
 Madde 5 ana babaların çocuklarını yönlendirme ve onlara rehberlik etme haklarını
tanımaktadır.
 Madde 9 çocukların kendi yararlarına olan durumlar dışında çocukların ailelerinden
ayrılmamaları gerektiğini vurgulamaktadır.
 Madde 18 hükümetlerin, çocuklarının haklarını geliştirme ve koruma görevlerini
yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere ana babalara destek sağlama
yükümlülüklerine vurgu yapar.
Ana baba hakları ve sorumlulukları çocukların haklarının geliştirilmesi ve korunması
içindir ve ana babaların rolünü azaltmak veya zayıflatmak gibi bir amaç taşımaz.
Sözleşme, müşfik bir aile ortamının önemine değer verir, ailelerde olduğu gibi daha
geniş anlamda toplumda da çocuk haklarına saygı kültürünü öngörür. Böylece çocuklar
da ana babalara ve önemli diğer yetişkinlere karşı saygı gösterecek, sonuçta çocuk
haklarının ailelerde ve daha geniş anlamda yaşamda gerçekleşmesine yönelik etkili
ortaklıklar oluşabilecektir.
Bütün bunlara karşın Sözleşme, çocukların ailelerinde ve toplumda nasıl görüldüklerine
ilişkin geleneksel yaklaşımlarda değişiklikler de öngörmektedir. Sözleşme’de
öngörülenler şunlardır:
 çocukların kendilerini ifade etmesi ve görüşlerinin ciddiye alınması,
 yaşları ilerledikçe kendi kararlarını verme yeteneklerinin de artacağının tanınıp kabul
edilmesi,
 ana babaların, çocuklarını etkileyen kararlar söz konusu olduğunda onların yararını
gözetmeleri,
 hakların kullanılmasında rehberlik çocuğun gelişim halindeki yeteneklerini de dikkate
almalı ve
 çocukların yararlarının her durumda anne babalarının yararlarıyla uyuşmayabileceği
kabul edilmelidir.
Çocuk haklarına saygıya yönelik bu roller ve sorumluluklar aynı zamanda çocuklar için
veya çocuklarla birlikte çalışan diğer yetişkinler için de geçerlidir (öğretmenler, sağlık
çalışanları, toplum önderleri, geleneksel önderler, hukukçular, sosyal çalışmacılar, polis,
vb). Çocuk Hakları Ekolojisi Modeli, tüm bu sistemlerin çocuk haklarının yaşama
geçirilmesinde, çocuğun sağlık ve gelişiminde nasıl rol oynadıklarını gösterir.
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2.6 Çocukların haklarına ilişkin yaygın sorulan sorular
S: Hükümetler çocuk haklarını ihlal ederlerse ne olur?
Y: Sözleşme’nin onaylanması, kendi başına hükümetlerin çocuk hakları ihlal, istismar ve
ihmallerine son vermesini güvence altına almaz. ÇHS’yi onaylayan birçok ülkede
çocuklara karşı ayrımcılık sürmekte, çocuklar silahlı çatışmalarda yer almaya
zorlanmakta, cinsel sömürüye ve şiddete maruz kalmakta, eğitimden yoksun
bırakılmakta, sağlıkları ve refahları açısından zararlı koşullarda yaşayıp çalıştırılmalarına
göz yumulmakta, zorla çalıştırılmakta, önlenebilir hastalıklar yüzünden ölmekte,
kendilerini ilgilendiren meselelerde bile onlara hiç danışılmamaktadır.
Çocuk haklarının ihlali ve istismarı yalnızca gelişmekte olan ülkelere özgü bir sorun
değildir. Örneğin, zengin birçok ülkede mültecilere ve sığınmacılara eşit haklar
tanınmamakta, çocuklar fiziksel şiddet ve cinsel istismara maruz kalmakta, toplumsal
eşitsizlikler nedeniyle çok sayıda çocuk yoksulluk içinde yaşamakta, evsiz kalmakta ve
uyuşturuculara bağımlılık gibi riskler giderek artmaktadır.
Çocuk Haklarına dair Sözleşme çoğu kez “yumuşak yasa” olarak tanımlanır. Çocuk
haklarını ihlal nedeniyle hiçbir hükümete yaptırım uygulanamaz. Çocuk Hakları Komitesi
hükümetlerle yapıcı bir diyaloga girip birtakım değişikliklerin gerçekleşmesi için ısrarcı
olabilir, ancak bunları fiilen uygulatma yetkisine sahip değildir. Bunun yerine, değişimi
sağlayacak araçlar arasında sürekli diyalog, ulusal ve uluslararası baskılar ve
deşifrasyon, duyarlılıkların giderek artması, çocuk haklarının niteliği ve hangi yollardan
ihlal edildiklerine ilişkin bilgilerin artması yer alır.
S: Sözleşme, yaptırım gücü olmadan çocuklar için ilerleme sağlayabilir mi?
Y: İnsan hakları ihlallerine bir anda son verebilecek herhangi bir sihirli değnek yoktur.
Çocuklara karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen hükümetlere daha sıkı yaptırımlar
uygulanması gerçekçi bir yol değildir – sonuçta formel anlamda ceza gelebileceğini
düşünen ülkeler bir antlaşmayı kabul etmeme yolunu tercih edebileceklerdir.
Sözleşme’nin sağladığı ise normatif bir çerçevedir; bu çerçeve, ihlallerin üzerine
gidilebilecek uluslararası bir hukuk statüsündedir. Yavaş işleyen bir süreçtir; ama
çocuklar adına gerçek değişim sağlamayı başarmıştır ve daha da ileri gidecektir.
1989 yılında BM Genel Kurulunca kabulünden bu yana Sözleşme çocuklara gerçekten
çok şey getirmiştir:


Uluslararası düzeyde, sömürücü ve tehlikeli biçimlerdeki çocuk işçiliğini, çocukların
cinsel istismarı ve sömürüsünü, kız çocuklarla engelli çocuklara karşı ayrımcılığı ve
çocuklardan asker olarak yararlanılmasını sona erdirme konusunda bugün çok daha
ileri bir duyarlılık ve kararlılık görülmektedir.



Ulusal düzeyde ise birçok hükümet kendi yasalarını inceleyerek bu düzenlemeleri
Sözleşme ile uyumlu hale getirmekte, çocuk hakları konusunda halktaki duyarlılıkları
arttırmak amacıyla bağımsız çocuk hakları komiserlikleri kurmakta, çocukların
yüksek yararını gözetici programlar hazırlamakta, çocuklara yönelik her tür şiddeti
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ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmakta ve çocuklara yönelik yükümlülükleri
yerine getirmek için daha fazla kaynak ayırmaktadır.


Birçok ülkede ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde çocukların kendi düşüncelerini
ifade etme ve bu düşüncelerin ciddiye alınması, ayrımcılıkla mücadele, çocuk
koruma önlemlerinin güçlendirilmesi ve anne sütünün teşviki amacıyla çeşitli
önlemler alınmıştır.

S: Sözleşme ebeveyn veya aile karşıtı mıdır?
Y: Sözleşme’nin, çocuk haklarını vurgulayarak aile karşıtı konumda yer aldığına ve
ebeveyn otoritesini sarstığına ilişkin kaygılar dile getirilmiştir. Bu kaygılar Sözleşme’ye
ilişkin temel bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Sözleşme’nin gerek giriş bölümü
gerekse birçok maddesi müşfik bir aile ortamında büyümenin çocuğun sağlıklı gelişimi
açısından belirleyici önemde olduğunu söylemektedir. Ayrıca:




Madde 5 çocuklarını yönlendirip onlara rehberlik etmede ana-babanın hak ve
ödevlerini tanır.
Madde 9, kendi yararlarına olacağı durumlar dışında çocukların ana-/babalarından
ayrılmama hakkını vurgular.
Madde 18 hükümetlerin, çocuklarının haklarını geliştirme ve koruma rollerini
yerine getirebilmeleri için ana-babalara destek ve yardım sağlama yükümlülüğünü
vurgular.

Bununla birlikte Sözleşme, aile içinde çocukların geleneksel olarak nasıl görüldüklerine
ilişkin geleneksel yaklaşımlarda değişiklik ima etmektedir. İstenilenler şunlardır:





Çocukların görüşleri dinlenilmeli ve bu görüşler ciddiye alınmalıdır.
Yaşları büyüdükçe, çocukların kendi başlarına doğru karar alma yeterliliği
kazandıkları düşüncesi de geniş kabul görmektedir.
Ana babalar, onları etkileyecek kararlar alırken çocuğun yararını gözetmelidir.
Çocuğun yararlarının her durumda ebeveynin yararları ile uyuşmayabileceği kabul
edilmelidir.

Sözleşme, gerek ailelerde gerekse daha geniş anlamda toplumda çocuklara saygı
kültürünü özendirmektedir. Ancak bu, ana babaların rolünü azaltmamakta, buna zarar
vermemektedir. Haklar, çocuklara kendilerini ilgilendiren kararlara katılma olanağı
tanımaktadır; yoksa bu kararları kendi başlarına alabilecek yaşa gelinceye kadar karar
alma hakkını tek başına üstlenmelerini istememektedir. Ana babalara, çocukların
görüşlerini dinleyerek ve bunlara değer vererek çocuklarına bakım ve koruma sağlama
sorumluluğu getirmektedir. Çocuklara yönelik ana baba saygısı, bunun karşılığında
çocukların da ana babalarına saygı duymalarını özendirecektir.
S: Sorumluluk taşıyamadıkları halde çocuklar nasıl hak sahibi olabilirler?
Y: Sorumluluk konusu, sıkça çocukların haklara sahip olmaları ilkesinin karşısında bir
sav olarak ileri sürülmektedir. Ancak bu, tutarlı bir sav değildir.
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Yetişkinler için olduğu gibi çocuklar için de koşulsuz, sosyal, ekonomik ve korunmayla
ilgili olanlar başta, birçok hak vardır. Yaşam, işkence veya aşağılayıcı muameleye
maruz kalmama, en ileri sağlık düzeyi ve cinsel sömürüye karşı korunma, karşılıklı
sorumluluklara tabi haklar değildir. Bunlar insana saygı temelinde esasen vardır ve
kişilere nasıl davranılacağı da bu temel ilkelere göre belirlenir. Yetişkinlerin, kendilerinin
bu haklarına saygı gösterilmesini talep edebilmeleri için başkalarına karşı
sorumluluklarını sergilemeleri gerekmez. Bu, çocuklardan da istenmemelidir.
Birçok kişisel ve siyasal hak söz konusu olduğunda ise durum biraz daha farklıdır. Bir
kişinin ifade özgürlüğü hakkı, o kişinin de başkalarının ifade özgürlüğüne saygı
göstermesi gibi bir karşılıklılık içerir. Özel yaşamın gizliliği hakkı da başkalarının özel
yaşamına saygıyı gerektirir. Ancak, en başta gelen, haktır. Sorumluluk ise, bunun
ardından, o hakkın sonucu olarak devreye girer. Başkalarının haklarına saygılı olmama,
o hakkın olmadığı anlamına gelmez, ancak hakkı ihlal eden kişinin dava konusu olup
kovuşturulmasını getirebilir. Çocuklar söz konusu olduğunda Sözleşme onlara
kendilerini ifade etme ve söylediklerinin ciddiye alınması hakkını tanır. Çok yerinde
olarak Sözleşme, çocukların önce başkalarını dinleme sorumluluğu taşıdıklarını ortaya
koymalarını talep etmez. Çocuk kendi sözünün dinlenilme hakkına sahip olduğunu ve
bu hakka saygı gösterildiğini bir kez kavradığında, başkalarını dinlemenin önemini de
anlayacak ve buna değer verecektir.
Bununla birlikte Sözleşme, yaşları ne olursa olsun tüm çocukların haklarını kullanmada
eşit yetkinlik düzeyinde olacağını varsaymamaktadır. Sözleşme, çocukların olgunlaşma
sürecinde gelişim halindeki yeteneklerinden söz etmektedir. Ana babaların hakları ve
sorumlulukları ile ilgili 5. Maddede ve din özgürlüğü ile ilgili 14. Maddede Sözleşme ana
babaların “çocuğun gelişim halindeki yetenekleri doğrultusunda” onlara yönlendirme ve
rehberlik etme hakkına sahip olduklarını belirtmektedir. Çocuğun dinlenilme hakkıyla ilgili
12. Madde, çocuğun dile getirdiği görüşlere tanınacak ağırlığın “yaşı ve olgunluk
düzeyine göre” olması gerektiğini vurgulamaktadır. Sözleşme, çocuklara, henüz hazır
olmadıkları hakları kullanma karşılığında bir yükümlülük getirmemektedir. Çocukların,
görüşlerini ifade hakları vardır, böyle yapma yükümlülükleri yoktur.

2.7

Çocuk haklarının gerçekleşmesinde aşılması gereken engeller

Çocukların haklarının gerçekleşmesi için aşılması gereken başlıca engeller dört genel
alanda belirmektedir:
 Gelenek ve tutumlar
 Çocukların görünmezliği
 Ekonomik kısıtlılıklar
 Demokratik geleneklerin yokluğu
Gelenek ve tutumlar. Çocuklara yönelik tutum ve davranışların ardında yatan
kültürel geleneklerin değişmesine karşı yaygın bir direnç vardır. Örneğin, kız
çocukların erken evlendirilmesi, fiziksel cezanın ağır biçimleri, kadınlarda genital
mutilasyon (kadın sünneti), otoriteye itaat ve çocukların görüşlerinin ciddiye
alınmaması bunlar arasındadır. Sözleşme çocuğun kültürüne saygıyı açıkça öngörse
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ve ana babaların çocuklarını yönlendirme ve onlara rehberlik etme haklarını tanısa
bile, bunların çocuk haklarını gözetir biçimde yapılması gerekir. Çünkü bu hakların
yaşama geçirilmesi çocukların sağlıklı fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki ve sosyal
gelişimi açısından gereklidir. Başka bir deyişle, geleneksel uygulamaların bir sonucu
olarak çocukların haklarını tehdit veya ihlal eden davranışlar çocukların optimal
sağlık ve gelişim fırsatlarına zarar verir.
Pratikte, Sözleşme’nin tam olarak uygulanması, her toplumda çocuklara yönelik
tutumlarda değişiklik gerektirir. Pek çok çocuk açısından haklarının yaşama geçmesi
ayrımcı tutumlar nedeniyle engellenmektedir – örneğin kız çocuklara eğitim hakkı
tanınmaması, engelli çocukların toplumdan yalıtılması ve ayrımcılığa maruz kalması,
etnik azınlık gruplarına karşı şiddet ve düşmanlık gibi.
Sözleşme’nin yetişkinlerden çocuklara kulak vermelerini istemesi belki de geleneksel
tutumlara yönelik en temel karşı çıkıştır. Bu görüşün merkezinde yer alan şudur:
çocukları dinlemeyen yetişkinler onları koruyamayacakları gibi kendilerini korumalarına
da imkân tanımazlar. Susturulmuş çocuklar, haklarının istismarine son vermek üzere
harekete geçemezler. Toplumsal sorumluluk duygusu taşıyan yetişkinlerin kendilerine
gerekli koruma ve desteği sağlayabilmeleri için onlara bilgi de veremezler.
Çocukların görülmezliği.
Çocukların hakları, çoğu kez, salt politikacıların ve
politikaları belirleyenlerin karar verirken çocukları dikkate almamaları nedeniyle ihlal
edilir veya ihmale uğrar. Böylelikle, çocukların haklarına, ihtiyaçlarına ve yararlarına
yeterli öncelik tanınmamış olur. Örneğin, hükümet gündemlerini etkileyebilen ticari
çevreler gibi çok daha güçlü lobilerle karşılaştırıldığında çocuklar kamusal alanlarda
görece görülmez ve güçsüzdür.
Örneğin, bir yere yeni bir fabrika inşa edilirken çocukların mümkün olan en iyi sağlık
durumuna ulaşma hakları nadiren dikkate alınır. Oysa bu fabrika havaya çocuklara
zarar verebilecek kirleticiler salacak olabilir. Kentsel gelişmenin çocuklar üzerindeki
etkisi, örneğin çocukları kirlenmeye ve kazalara daha fazla maruz bırakıp güvenli oyun
alanlarını sınırlandıracak yeni yolların yapılması bu bakımdan nadiren eleştiri konusu
olmaktadır. Ürünlerini tanıtma çabası içindeki alkol ve tütün firmalarının hükümetler
üzerindeki etkisi çocukları korumaya çalışanlardan daha fazladır. Çocukların güçlü
kesimlere ve medyaya ulaşamazlar; onların oy hakları da yoktur. Bu durum çocukların
iktidardakiler tarafından görmezden gelinmelerini kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla,
çocukların hakları ve çıkarları boşlanabilmektedir. Çocukların, kaygılarını ve
duyarlılıklarını yöneticilere iletebilmeleri için savunuculara ihtiyacı vardır.
Ekonomik kısıtlılıklar. Birçok ülkede hükümetlerin çocuk haklarını, özellikle ekonomik
ve sosyal hakları yaşama geçirme kapasitesini sınırlandıran ekonomik güçlüklerle
karşılaştıkları açıktır. Örneğin, sağlık ve temel eğitim hizmetlerine herkesin erişimini
sağlamada veya tüm çocukları yeterli bir yaşam standardına ulaştırmada güçlükler
vardır. Sözleşme, bu hakların, eldeki kaynakların azami ölçüde kullanılmasıyla yerine
getirilmesini belirtmektedir. Uygulamanın zorunlu olarak tedrici olacağını da kabul
etmektedir.
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Ne kadar yoksul olurlarsa olsunlar bütün hükümetler önceliklerle ilgili tercihlerde
bulunurlar. Örneğin, Hindistan’da, Pakistan’da ve birçok Afrika ülkesinde askeri
donanım için yapılan harcamalar temel sağlık hizmetleri için yapılan harcamalardan
daha fazladır. Haiti, Etiyopya, Mali ve Nijer’de ilkokula giden çocuklar çağ nüfusunun
yalnızca yüzde 30’udur. Buna karşılık kişi başına ulusal geliri 300 doların altında olan
Bangladeş Kenya, Malawi ve Vietnam gibi ülkelerde ilkokullaşma yüzde 80’in
üzerindedir. Kişi başına GSUH’sı 540 dolar olan Zimbabwe’de okullaşma oranı yüzde
90 iken aynı ekonomik düzeydeki Gine’de bu oran yüzde 30’un altındadır. En yoksul
ekonomiler bile çocukların sosyal ve ekonomik haklarının yaşama geçirilmesine önemli
katkılarda bulunabilirler.
Demokratik geleneklerin yokluğu. Demokratik olmayan veya demokrasinin henüz
yeni geliştiği ülkelerde, çocuklar da dahil herkesin insan haklarına yeterince saygılı
olunmaması mümkündür. Böyle ülkelerde demokratik hakların kullanıldığı ve
güçlendirildiği mekanizmalar – seçimler, medya, mahkemeler, baskı grupları,
sendikalar, ombudsmanlar veya insan hakları komisyonları—fazla gelişmemiştir veya
insanların bu mekanizmalara erişimi çok sınırlıdır. Demokratik olmayan veya
demokrasiye yeni geçmiş ülkelerde hakların dile getirilmesi veya temsili için fırsatlar çok
sınırlıdır.

2.8

Sistem değişimi: çocuk haklarının pratikte uygulanması

Bu engellerin ortadan kaldırılması için sistemin değiştirilmesi ve çocuk haklarının
yaşama geçirilmesi, yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı, sosyal ekoloji modeli içinde
yer alan kişilerin, toplulukların ve sistemlerin katılımını, etkileşimini, yenilikçiliğini ve
sinerjisini gerektirir. Burada gerekli olan, ulusal ve yerel yönetimlerin, sivil toplum ve
meslek kuruluşlarıyla birey olarak yurttaş-profesyonel kişi dahil olmak üzere daha geniş
anlamda sosyal ekolojinin sorumluluklarını ve etkisini kabullenip bundan yararlanmaya
çalışmaktır. Örneğin sağlık çalışanları, değişimi etkilemekte bu düzeylerde temel bir rol
oynayabilirler:
1. Kişinin kendi mesleki uygulamalarında
2. Topluluk sağlık hizmetleri yoluyla
3. Daha geniş sosyal, ekonomik ve politik çevrede
Sistem değişimi nedir
Sistem değişimi, tutumların değişmesi, kapasite geliştirilmesi ve çocuk haklarının tam
gerçekleşip desteklenebileceği ortamlar yaratılabilmesi için çocuklara sağlanan doğrudan
desteğin arttırılması anlamına gelir.
Sistem değişiminin gerçekleştirilmesi,
uygulanmasını gerektirir. Bu yaklaşım:

Gelişimsel

Çocuk

Hakları

Yaklaşımının

1. Hak ihmal ve ihlallerini belirler
Sözleşme ve onun yönlendirici ilkeleri, çocuk haklarının yaşama geçirilmesindeki
boşlukları ortaya koyacak bir çerçeve olarak işlev görür. Örneğin, ayrımcılığa maruz
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kalmama hakkı, hakların yaşama geçirilmesinde, kız ve erkek çocuklar arasındaki
farklılıklara – örneğin eğitimde, evlilik yaşında-- odaklanılmasını sağlar.
Çocuk Hakları Ekolojisi Modeli ayrıca, kişi düzeyinde ve daha geniş sosyal çevrede
var olup çocuk haklarının gerçekleşmesini engelleyen ihmal ve ihlallerin
belirlenmesine de yardımcı olur. Örneğin, çocukların gelişimini ve refahını tehlikeye
düşüren kişiler veya sistemler veya çocukları haklarının ihlali riskiyle karşı karşıya
bırakan ekonomik kısıtlılıklar, gelenekler, tutumlar veya siyasal idare gibi engeller bu
yoldan belirlenir.
2. Güçlü yanları/elde bulunanları ve fırsatları belirler
Tarihsel olarak, insan hakları yaklaşımları, mevcut güçlü yanlara veya fırsatlara değil
de mevcut sorunlara veya güçlüklere odaklanma, açıkları, boşlukları ve ihlalleri
vurgulama eğiliminde olmuştur. Ne var ki, yapılan araştırmalar, açıkları belirlemenin
en iyi yolunun yereldeki kişilerin ve toplulukların güçlü yanlarını ve ellerindeki
varlıkları temel almak olduğunu göstermektedir. Sözgelimi, içerdeki hangi değerler
veya kişisel kapasiteler çocuğun desteklenmesine ve korunmasına yardımcı olur?
Onun uyumuna katkıda bulunur? Herhangi bir olumsuzluk durumunda çocuk
inandıklarını savunabiliyor mu? Okulda başarılı olmak için bir dürtü duyuyor mu,
gelecek hakkında iyimser mi? Ayrıca, çocuğun dış çevresinde hangi koruyucu
mekanizmalar veya güçlendirici etmenler var? Çocuk ailesinden üst düzeyde sevgi
ve destek görüyor mu? Kültürel etkinlikler onda bir aidiyet duygusu, kendi geleceğini
belirleme kararlılığı doğuruyor mu?18
Mevcut güçlü yanlara dayalı bir yaklaşımın, çocuklar açısından olumlu farklılıklar
yaratması olasılığı daha fazla olduğu gibi insanları değişim fikrine ısındırmanın da en
iyi yoludur.
Bir yandan güçlü yanları ve fırsatları dikkate alırken diğer yandan ihmal ve ihlaller
üzerinde düşünülmesi, çocukların yaşamları üzerinde nelerin etkili olduğunu daha
bütünlüklü biçimde görmemizi sağlar ve böylece değişim için daha sürdürülebilir ve
uygun müdahalelerin neler olacağını belirlememizi kolaylaştırır. Gene bu sayede çeşitli
sistemler (kurumlar, mekanizmalar ve kişiler) arasında var olan ‘köprüler’ daha da
güçlendirilerek çocuk hakları toplumun tüm kademelerine içselleştirilir.
Sistemlerin böyle bir sonuca varması için izlenebilecek başlıca yaklaşımlar ise şunlardır:
“Aşağıdan yukarıya”
a. Çocukların görüşlerinin ve yaşanmış deneyimlerinin değerlendirilerek değişime
yönelik tüm girişimlerin merkezine yerleştirilmesi
b. Yerel ilişkilerin, risklerin ve esnekliklerin çocuklar için ve çocuklarla birlikte
belirlenmesi
c. Çocuklara yönelik desteklerin belirlenmesi ve güçlendirilmesi
d. Çocuklara destek olan kültürel değerlerin, manevi inançların ve uygulamaların
pekiştirilerek çocukların tam ve sağlıklı gelişimleri için kullanılması.
18

Daha fazla bilgi için bakınız: www.search-institute.com
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“Yukarıdan aşağıya”
a. “haklardaki açıklar” ve “hak köprüleri” bakımından hukuksal ve siyasal hesap
verebilirlik çerçevelerinin değerlendirilmesi ve analizi
b. Hak sahiplerinin haklarını fiilen kullanabilmelerini, görevlilerin de
sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağlayacak kapasitenin
oluşturulmasına yönelik programlar hazırlanması
c. Yapısal eşitsizliklerin ele alınması
d. Çocuk hakları sistemlerinin izlenmesi
e. Hükümetle çocuklar ve toplulukları arasında “üzerinde görüşülmüş” toplumsal
mekânlar yaratılması.
Gelişimsel çocuk hakları yaklaşımı:
 Daha dar ekonomik tanım yerine, insanların eksiksiz ve sağlıklı gelişiminin temelleri
olarak yapabilirliklerin (yenenek ve beceri) ve fırsatların önemini vurgular
 Gençlerin içsel kaynaklarının riski ele almada önemli bir başlangıç noktası olduğunu
kabul ederek, topluluk (Kertzman & McKnight, 1993) ve gençlik Dryfoos, 1990)
gelişiminin “varlıklar” veya güç temelli modellerinden yola çıkar
 Yalnızca belirli sorunlara odaklanmak yerine gençlerin varlıklarına ve onları
koruyucu etmenlere yapılacak yatırımları öne çıkarır
 Çocukların ve gençlerin karşılaştıkları güçlükleri aşmaya yönelik etkili stratejiler
olarak bağlantılılığın, başarının, katılımın ve stratejik ortaklığın önemini
vurgulayarak çocukların yaşamının bağlamına ışık tutar (Rajani, 2001)
 Çocuk yaşamı, gelişimi, korunması ve katılımı açısından olumlu ve güçlendirici bir
çevre yaratmak için yerel varlıkları ve koruyucu mekanizmaları harekete geçirir.
(Cook, Blanchet- Cohen, Hart, 2004)
Çocuk haklarını çocuklar için bir gerçeklik haline getirmeye çalışırken aşağıdaki
noktaların göz önünde bulundurulması önemlidir:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Tüm çocukların yaşam, yaşama, korunma ve gelişme hakları vardır.
Cinsiyeti, kastı, inancı, ırkı, fiziksel veya zihinsel yetenekleri ne olursa olsun tüm
çocuklara eşit davranılmalıdır.
Çocuklarla ilgili kararlar alınırken, çocuğun yüksek yararı birinci derecede
gözetilmelidir.
Kendilerini ilgilendiren her tür kararda çocukların görüşleri dikkate alınmalıdır.
Çocukların görüşlerine her zaman başvurulmalıdır (ve çocukların görüşlerine tanınan
ağırlık yaş büyüdükçe, deneyim ve yetenekler arttıkça arttırılmalıdır.)
İlgili koşullarda çocuk gelişiminin kavranması temel önemdedir.
Bozuk olanı onarmaktansa işe yarayanı desteklemek daha etkilidir (çocukların
ailelerinin ve toplulukların güçlü yanlarından ve ellerindeki varlıklardan yararlanma).
Çocuklar ve onların haklarından nasıl yararlandıkları belirli bir bağlam içinde
düşünülmelidir. Çocuk hakları ailelerden, topluluklardan ve kültürden yalıtık
biçimde ele alınamaz.
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Eğitim Materyalleri
Modül İki

BM Çocuk Haklarına dair
Sözleşme: çocuk hakları
yaklaşımının temelleri
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Eğitim Materyali 2.1
MATERYAL 2.1
Çocuk Haklarına dair Sözleşme
Neler getirir?
Çocuklara saygı felsefesini geliştirir
Çocukları hukuksal haklarının özneleri olarak tanır
Çocukları bakım ve koruma alanında edilgen alıcılar olarak gören geleneksel
yaklaşımları sorgular
 Çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının onların hakkı olduğunda ısrar eder ve bu
nedenle yetişkinlere birtakım yükümlülükler getirir




Hükümetlerden neler ister?
 Sözleşme’de yer alan hakların ayrım gözetmeden tüm çocuklar için yaşama
geçirilmesi
 Sözleşme’nin gerek çocuklar gerekse yetişkinler tarafından yaygın biçimde bilinmesini
sağlama
 Çocuk Hakları Komitesi’ne düzenli rapor verme
Neler içerir?
 Sosyal haklar: Yaşam, yaşama ve optimal gelişim hakkı, mümkün olan en iyi sağlık
durumuna ve sağlık hizmetlerine ulaşma, eğitim, oyun ve çocuğun yararına ters
düşmedikçe aile yaşamı


Ekonomik haklar: Gelişim için yeterli bir yaşam standardı, sosyal güvenlikten
yararlanma, ekonomik sömürüden korunma



Kültürel haklar: Dile, kültüre ve dine saygı, çocuğun sağlığına zararlı olabilecek
geleneksel uygulamalara son verilmesi



Koruyucu haklar:
Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi; çocuğun cinsel
sömürüden, silahlı çatışmalardan, zararlı maddelerden, istismar ve ihmalden
korunması; ihmal, sömürü veya istismar gibi durumlar sonrası rehabilitasyon



Kişisel ve siyasal haklar: Kendini ifade etme ve görüşlerinin ciddiye alınma
hakkı, haklardan yararlanırken hangi nedenle olursa olsun ayrımcılığa maruz
kalmama, ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği, bedenine ve kişiliğine herhangi bir
saldırı olmaması, şiddete, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı herhangi bir
muameleye maruz kalmama.
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Eğitim Materyali 2.2
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de Genel İlkeler
Hükümetlerin Sözleşme’nin yaşama geçirilmesinde kaydettikleri mesafeyi izlemek üzere
oluşturulan uluslararası bir organ olarak Çocuk Hakları Komitesi, diğer tüm hakların
yaşama geçirilmesinde dikkate alınması gereken dört genel ilke belirlemiştir.


Madde 2. Sözleşme’de yer alan tüm haklar, hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm
çocuklar için geçerlidir



Madde 3. Çocukları etkileyecek tüm eylemlerde çocuğun yüksek yararı birinci
derecede dikkate alınmalıdır



Madde 6. Tüm çocuklar yaşam, en iyi biçimde yaşama ve gelişme hakkına sahiptir



Madde 12. Görüş ifade edebilecek durumda olan her çocuk, yaşına ve olgunluk
düzeyine göre, görüşünü özgürce ifade etme ve bu görüşün ciddiye alınmasını
isteme hakkına sahiptir

51

Eğitim Materyali 2.3

Sözleşme’ye ilişkin yaygın sorulan sorular
Sözleşme, yaptırım gücü olmadan ilerleme sağlayabilir mi?
Çocuk hakları ihlallerine hemen son verebilecek sihirli bir değnek yoktur. Bununla birlikte,
Sözleşme’nin 1990 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana toplumun tüm kademelerinde
önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
Hükümetler çocuk haklarını ihlal ederse ne olur?
 İhlaller dünyanın tüm ülkelerinde sürmektedir.
 Sözleşme bu ihlallere karşı gerçek yaptırımlar içermemektedir
 Değişimin araçları, diyalog, uluslararası baskılar, açıklamalar, çocuk haklarının ve bu
hakları korumanın yollarının daha iyi kavranmasıdır
Çocuklar, sorumluluk taşımadan hak sahibi olabilirler mi?
 Haklar, sorumlulukların yerine getirilmesine bağlı değildir
 Sosyal, ekonomik korunma hakları koşulsuzdur
 Kişisel ve siyasal haklar karşılıklı sorumlulukları getirir, ancak bu sorumlulukların
yerine getirilmesine bağlı değildir
 Çocuklar, kendi haklarına saygı gösterilmesiyle başkalarının haklarına saygıyı
öğrenirler
 Sözleşme, çocukların yaşça büyüdükçe haklarından yararlanma kapasitelerinin de
artacağını öngörür
Sözleşme aile veya ebeveyn karşıtı mı?
 Sözleşme’nin giriş bölümü ve maddelerinin birçoğu özenli bir aile ortamında
büyümenin çocuğun sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıdığını
vurgulamaktadır.
 Sözleşme ana babaların çocuklarına yön ve rehberlik hak ve sorumluluklarını
tanımaktadır.
 Sözleşme görüşlerinin dinlenmesi ve ciddiye alınması yoluyla ailelerde çocuklara
yönelik bir saygı kültürü geliştirir.
 Sözleşme ana babanın rolünü azaltmaz veya sabote etmez, ama çocuk yetiştirmeye
daha açık bir demokratik yaklaşımı öngörür.
Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinin önündeki engeller nelerdir?
 Çocuklara yönelik gelenekler ve tutumlar
 Erk alanlarında çocukların görünmezliği
 Ekonomik kısıtlılıklar
 Demokratik geleneklerin yokluğu
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Dağıtım 2.
Çocuk haklarını gerçekleştirmek


Tüm çocukların yaşam, yaşama, korunma ve gelişme hakları vardır.



Cinsiyeti, kastı, inancı, ırkı, fiziksel veya zihinsel yetenekleri ne olursa
olsun tüm çocuklara eşit davranılmalıdır.



Çocuklarla ilgili kararlar alınırken, çocuğun yüksek yararı birinci
derecede gözetilmelidir.



Çocukların görüşleri kendilerini ilgilendiren her durumda dikkate
alınmalı ve çocuğun yaşına ve olgunluk düzeyine göre bu görüşlere
gerekli ağırlık tanınmalıdır.



İlgili koşullarda çocuk gelişiminin kavranması temel önemdedir.



Bozuk olanı onarmaktansa işe yarayanı desteklemek daha etkilidir
(çocukların ailelerinin ve toplulukların güçlü yanlarından ve ellerindeki
varlıklardan yararlanma).



Çocuk hakları ailelerden, topluluklardan ve kültürden yalıtık biçimde
ele alınamaz.
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Sözleşme’den Çıkartılacak Temel Dersler


BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme, sosyal, ekonomik ve kültürel hakların yanı sıra
kişisel ve siyasal hakları da öngören kapsamlı bir anlaşmadır



Sözleşme, onaylayan tüm ülkeler için bağlayıcıdır. Hükümetler, uluslararası hukuk
gereği, burada yer alan hükümleri yaşama geçirmek üzere gerekli önlemleri almak
durumundadır. Sözleşme, çocuklara nasıl davranıldığını belirlemek ve bunu daha
ileriye götürmek üzere evrensel bir dizi standart getirir.



Haklar evrenseldir ve birbirine bağımlıdır. Bunların bütünlüklü ve bir arada yaşama
geçirilmesi gerekir.



Sözleşme, çocukları yetişkinlerin koruması altında yetersiz ve edilgen nesneler
olarak gören geleneksel yaklaşımlara meydan okur. Bunun yerine, çocukları
kendilerini etkileyen kararlara aktif biçimde katılabilecek yetenekte ve buna hakkı
olan kişiler olarak görür.



Sözleşme’de yer alan hükümlere uymayan hükümetlere karşı öngörülen resmi
yaptırımlar olmamakla birlikte, Çocuk Hakları Komitesi’ne rapor verme süreci bir
hükümetin Sözleşme’ye ne ölçüde uyduğunun izlenmesinde değerli bir
mekanizmadır. Böylece, çocuk sağlığı ve refahı ile ilgilenen herkes standartları daha
da ileriye götürmek üzere birlikte çalışabilir.



Sözleşme’de yer alan hakların yaşama geçirilmesi, dünyadaki bütün toplumlarda
çocukların statüsünün temelden değişmesi anlamına gelecek ve çocukların optimal
sağlık ve gelişimlerine katkıda bulunacaktır.
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Modül 3
Uygulamada Çocuk Haklarına Saygı:
Meslekten Kişi

Sağlık Çalışanları için CRED-PRO Çocuk Hakları Müfredatı
Amerikan Pediatri Akademisi ile Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Akademisi’nin özgün
müfredatından hareketle uygulamadan çıkan dersler ışığında geliştirilmiş ve değiştirilmiştir
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Modül 3

Uygulamada Çocuk Haklarına Saygı: Meslekten Kişi
Öğrenme Hedefleri
1. Çocuk haklarından, klinik uygulamalar açısından özel önem taşıyan ve fırsat
yaratanların belirlenmesi ve dikkate alınması;
2. Sağlık alanındaki uygulamalarda çocuğun kişiliğine ve gelişim halindeki
yeteneklerine saygı bakımından halen izlediğiniz en az üç yol ve bu hakların
gerçekleşmesine yardımcı olmanızı sağlayacak en az üç fırsat veya strateji;
3. Sağlık alanındaki uygulamalarda çocuğun zarar görmesini önlemek ve tam
gelişimlerini desteklemek üzere halen izlemekte olduğunuz en az üç yol ve bu
hakların gerçekleşmesine yardımcı olmanızı sağlayacak en az üç fırsat veya strateji;
4. Uygulamada çocuk haklarını desteklemeye yönelik pratik örnekler ve araçların
incelenmesi;
5. Çocuk haklarına uygulamada saygı gösterilmesi bakımından güçlük yaratan kimi
durumları ele alacak stratejiler düşünülmesi ve geliştirilmesi.

Modül 3’ün içeriği
Modül 3, çocukların hangi haklara sahip olduklarını ortaya çıkarmanın ve yetişkinlerin
genel sorumluluklarının ötesine geçerek bunların nasıl gerçekleşebileceğine yönelir ve
sağlık çalışanlarının günlük uygulamalarında çocuk haklarına nasıl saygılı
olabileceklerine odaklanır.
Modül, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin (Sözleşme) sağlık çalışanlarının özel
sorumluluklarını da gündeme getiren 6. ve 24.Maddelerini ele alarak başlar. Daha
sonra, Sözleşme’nin beş maddesini daha gündeme getirir:
 Çocuğun saygınlığına ve kapasitesine saygı için fırsatlar tanıyan 5, 12 ve 16’ıncı
maddeler
 Çocuğun korunmasına ve sağlıklı gelişimine katkı fırsatları tanıyan 19, 24(e) ve (f)
ve 29’uncu maddeler.
Çeşitli uygulama güçlükleri de ele alınmıştır. Bunların arasında, diğerlerinin yanı sıra
küçük çocukların karar verme kapasiteleri, bir çocuğun kendi yararının kendi tercihi
veya isteğinden farklılık gösterdiği durumlar, çocuğun haklarının ana babasının
haklarıyla çatışır göründüğü durumlar ve verili koşullara göre ortaya çıkan fırsatlar ve
sınırlılıklar da yer almaktadır. Kişisel uygulamalar, tutumlar ve çocuk haklarına ilişkin
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bilgi üzerinde duran bu modül, Sözleşme’deki ilkelerin yaşama geçirilmesine yardımcı
olacaktır.

Etkinlikler ve tartışma
Bu modüldeki etkinlikler, aşağıdakileri dikkate almak üzere sizi kendi
uygulamalarınızı/deneyiminizi değerlendirmeye yönlendirecektir:
 Çocuklarla ilgili, çocuklar için ve çocuklarla birlikte nasıl karar alındığı ve
 Aşağıdakilere ilişkin uygulamanızda ne gibi tutumların yansıma bulduğu: a)
çocukların kavrama düzeyi, b) bilgilenme hakları, c) kendi sağlıklarıyla ilgili
kararlarda kendilerine danışılmasını isteme hakları d) özel yaşamları ve gizlilik?
Onları ilgilendiren meselelere çocukları da katmanın tam tamına ne anlama geldiğini
tam bir netliğe kavuşturmak önemlidir.
Etkinlikler için hazırlanırken, kendi uygulamalarınızdan ve deneyimlerinizden hareketle,
çocukların kendi sağlıkları ile ilgili olarak bilgilendirilme ve kararlara katılma haklarıyla
bağlantılı kritik konuları/soruları düşünün. Özellikle, son zamanlarda ortaya çıkıp
aşağıdaki soruların gündeme geldiği durumlar üzerinde düşünün:
 tıbbi bir karar anılırken çocuğu dahil edip etmeme,
 belirli bir olgunluk düzeyindeki çocuğun isteklerini görmezden gelip gelmeme
 çocuğun özel yaşamının gizliliğini ihlal.

Etkinlik 3.1
Bu etkinlik Modül 3’ün başında, arka plan okuma materyali dağıtılmadan
gerçekleştirilmelidir. (Dağıtım 1’le birlikte bu etkinlik, Modül 2’nin tamamlanmasından
sonra gerçekleştirilebilir ve öğrencilere bir sonraki oturuma kadar bunu tamamlamaları
söylenebilir). Modül sonunda buraya yeniden dönülecektir.

Etkinlik 3.1: Kendi kendini değerlendirme anketi
Amaç:
 Kendi mesleki uygulamalarınız açısından çocuk haklarını somut olarak düşünmek
 Üzerinden yürünecek, hizmetler ve uygulamalarda iyileşme sağlayacak bilgi temelini
sağlamak
Yönergeler:
1 Çocuklar ve ergenlerle olan etkileşim ve uygulamalarınızı düşünerek dağıtılan
materyaldeki açıklamaları değerlendirin ve çocuklar ve ergenlerle olan deneyiminizi en
fazla yansıttığını düşündüğünüz açıklamayı aşağıdaki puanlarla birlikte işaretleyin:
5 = her zaman 4 = sıkça 3 = bazen 2 = nadiren 1 = hiçbir zaman
2 Küçük gruplara ayrılarak bulgularınızı paylaşın. Verdiğiniz yanıtların gerekçelerini ve
sonuçlarını tartışın.
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Etkinlik
Etkinlik 3.2 sağlık alanındaki uygulamalara ilişkin olup çocukların kendi sağlıklarıyla ilgili
kararlarda oynayabilecekleri veya oynamaları gereken rolle ilgili örnekler bulmalarında
katılımcılara yardımcı olma amacını taşımaktadır.

Etkinlik 3.2
Amaçlar
Çocuk sağlığında karar alırken çocuk hakları perspektifinin nasıl uygulanabileceğini
kavramak.
Yönergeler
Kendi deneyiminizden bir durumdan hareketle
Önce: Durumu şu şekilde anlatın:
1.
2.
3.
4.

Durumun koşullarının kısaca özeti.
Verilecek kararın niteliğinin ortaya konması.
İşin içinde kimin olduğu ve nedeni.
Sonuç ve bu sonuca nasıl ulaşıldığı.

Sonra: Durumla ilgili olarak aşağıdaki soruları düşünün veya tartışın:
1.
2.
3.

Bu durumda çocuk haklarına tam saygı gösterildi mi?
Gösterilmediyse neden?
Daha başka ne yapılabilirdi?

Etkinlik 3.2 ile ilgili Tartışma
Etkinlik sırasında ortaya çıkan soruların nasıl ele alındığına ilişkin bir geri bildirim
tartışmasında aşağıdaki sorular dikkate alınmalıdır. Burada, haklara dayalı bir yaklaşımı
uygulamaya yansıtmanın hem gerekliliği hem de karmaşıklığı ortaya çıkmaktadır.
1.

Hastalarınıza, sorunlarının ne olduğunu açıklamak için zaman ayırıyor
musunuz yoksa yalnızca ana babayı mı bilgilendiriyorsunuz?
 Bilgiler bir çocuğun anlayabileceği düzeyde, biçimde ve yeterli süre içinde
veriliyor mu?


Eğer bilgileri doğrudan çocuğa verme durumunuz varsa, böyle bir şey kendi
pratik uygulamalarınız açısından ne gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir?
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Eğer bilgileri doğrudan çocuğa verme durumunuz varsa, böyle bir şey ne gibi
yararlar sağlayabilir?
 çocuklar daha az endişe duyup, kendi sağlıklarıyla ilgili duruma
hakim olduklarını daha fazla hissederler
 olup biteceklere daha hazır duruma gelebilir
 ne olduğunu bilirse çocuk daha fazla işbirliği yapabilir ve sorunlarını
daha iyi ifade edebilir.

2.

Sizce çocuklar hangi yaştan sonra kendi sağlıklarıyla ilgili sorumluluk
üstlenebilirler?
 Bu, tek tek çocuğa göre değişir mi?
 Çocuğun kendi özel deneyimlerine bağlı olabilir mi?
 Çocuğun bir şeyi yapabilir olma durumunu nasıl değerlendirebilirsiniz?
 Çocukların kendilerine yönelik sağlık hizmetlerine doğrudan katılma
kapasitesini güçlendirmek için neler yapabilirsiniz? Örneğin, destek sağlama,
özendirme, fırsat tanıma, bilgilendirme, saygı gösterme?
 Karar süreçlerine ana babaları nasıl katabilirsiniz? Kararı yalnızca onlara
bırakarak? Çocukla birlikte? Kararlara çocukları da katmada ailelere destek?

3.

Çocukların kendi sağlıklarıyla ilgili konulara daha fazla katılmalarının
önündeki engeller nelerdir?
Bu engeller nasıl aşılabilir?

4.

Çocukların kendi sağlık konularına katılımına yönelik bir kültürün
gelişebilmesi için uygulamalarınızda veya sağlık kuruluşunuzda nelerin
değişmesi gerekir?

Etkinlik 3.3
Etkinlik 3.3, ebeveyn hakları ile çocuk hakları arasında doğabilecek uyuşmazlıkları
tespitte ve bunları çözmede size yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir.
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Etkinlik 3.3
Ebeveyn Hakları ile Çocuk Hakları Arasındaki Potansiyel İhtilafların Teşhisi
ve Çözümü
Amaç
Çocukların ve ebeveynlerin hakları arasındaki olası gerilimlerin ortaya konulması
ve bunun çözümü için hakları temel alan bir yaklaşımın uygulanması
Yönergeler
Karşılaştığınız, çocukların haklarıyla ebeveynlerinin hakları arasında uyumazlık
olduğu durumları belirleyin.
Olası (muhtemel) Örnekler:
 13 yaşında bir kız hamiledir, ama anne babasının bunu bilmesini istememektedir
 10 yaşında bir erkek çocuk kronik bir durum nedeniyle tedaviye ihtiyaç
duymaktadır, ancak çocuğun ailesi tedaviye izin vermemektedir
 Engelli bir çocuk acı verici bir tedaviyi kabul etmemekte, ancak anne babası bunu
istemektedir
 Bir çocuk ailesinden birinin kendisini istismar ettiğini açıklamıştır
 HIV/AIDS’li bir anne bebeğini emzirmek istemektedir
Bu durumları ele alın ve tartışmayı seçtiğiniz durumlar ve/veya karşılaştığınız
diğer durumlarla ilgisini tartışın
1.
2.
3.

Çocuk ve ebeveyn açısından hangi haklar söz konusudur?
Hangi haklara öncelik tanırdınız? Neden?
Potansiyel bir uyuşmazlığı nasıl çözersiniz?

Etkinlik 3.3’le ilgili tartışma
Kişiler veya gruplar arasında hakların çatıştığı durumlar ortaya çıkar. Örneğin, bir kişinin
ifade özgürlüğü hakkı, bir başkasının ayrımcılığa karşı korunma hakkının
reddedilmesine yol açabilir. Benzer biçimde, çocuklarla ana babaları arasında da bu tür
hak çatışmaları ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bir noktanın akılda tutulması önemlidir:
Ebeveyn hakları ve sorumlulukları, en başta, çocukların haklarını korumak ve
geliştirmek içindir. Başka bir deyişle, ebeveyn hakları ve sorumlulukları, çocukların
haklarına ters düşecek şekilde kullanılamaz. Dahası, çocuklar haklarını kendi başlarına
kullanabilecek duruma geldikçe, ebeveyn hakları ve sorumlulukları da daha geri plana
düşer.
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Ana Babalarla Çocukların Çocuk Sağlığı Açısından Önem Taşıyan Hakları
Çocukların hakları
Özel yaşam ve gizlilik hakkı
Kendini ifade ve ciddiye alınma hakkı
Yaşam hakkı
En iyi sağlık durumu hakkı

Ana babaların hakları
Tedaviye onay verme hakkı
Yönlendirme ve rehberlik hakkı
Özel yaşam ve gizlilik hakkı
Çocuğu kendi dinine, kültürüne ve
felsefi inançlarına göre yetiştirme hakkı
Gelişim halindeki yeteneklere saygı Davranışlar için standart koyma ve
hakkı
bunları uygulama hakkı
Fiziksel dokunulmazlık ve her tür
şiddet ve istismara karşı korunma
hakkı
Gerçek yaşamda çatışma çoğu kez çocuğun farklı haklarında baş gösterir. Örneğin, bir
çocuk ana babasının istediği bir tedaviyi reddediyorsa, burada gerçek çatışma ana baba
ile çocuk arasında değil, çocuğun kendi bedenine sahip çıkma görüşlerinin dinlenmesi
hakkı ile mümkün olan en ileri sağlık düzeyine ulaşma hakkı arasındadır.
Çocuklarla ana babaların hakları arasında çatışma olduğunda, bulunacak çözümde hak
yitiminin potansiyel sonuçları da mutlaka dikkate alınmalıdır.
Örnek: Ana babaların çocuklarını kendi dinsel inançları doğrultusunda yetiştirme
haklarının korunması, çocuğun ölümüne neden olabilir. Örneğin ana baba Yehova
Şahitleri19 inancına bağlıysa ve çocuğun kan nakline ihtiyacı varsa bu durumda hiç
kuşkusuz çocuğun yaşam hakkına öncelik tanınmalıdır. Karşılıklı görüşmeler ve
arabuluculukla böyle bir sonuç elde edilemiyorsa, o zaman çocuğun yaşam hakkını
korumak için yargı yoluna başvurulması gerekebilir.
Diğer durumlarda ise, denge daha belirsizlik kazanabilir.
Örnek: Bir çocuk, sağlığıyla ilgili bir durumun gizli kalmasını ve ana babasına
anlatılmamasını isteyebilir. Ancak, mevcut yasalar ana babasının izni olmadan bir
çocuğun tedavisine imkân tanımıyorsa, böyle bir gizlilik aynı zamanda çocuğun hiç
tedavi görmemesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla, böyle bir durumda çocuğun
gizlilik hakkı ile en iyi sağlık durumu hakkı arasında potansiyel bir çatışma ortaya
çıkacaktır. Ana babaya bilgi verilmemesi, ana baba olarak çocuklarının sağlığını
koruma sorumluluğunu yerine getirmelerini ve gerekli tedaviye onay vermelerini
engelleyecektir. Buna karşılık, çocuğun durumuna ana babanın tepkisi, örneğin
çocuk HIV pozitif veya hamile ise bu kez reddetme veya şiddet şeklinde olabilecektir.
Bu tür karmaşık durumlarda kolay yanıtlar bulmak güçtür. Her durum, kendi özelinde ve
kendi koşullarında ele alınmalıdır. Bununla birlikte, çıkar çatışmasının ortaya çıktığı her
19

Daha fazla bilgi için bkn http://tr.wikipedia.org/wiki/Yehova_%C5%9Eahitleri
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durumda, çocukların haklarının korunması ve kollanması birinci derecede dikkate
alınmalıdır.

3.4
Çocuk hakları yaklaşımının sağlık çalışanlarının uygulamalarını nasıl etkileyebileceğini
gördükten sonra bu etkinlik kuramın ötesine geçerek gelecekte pratikte meydana
gelebilecek değişiklikleri belirlemeye ve bunları sahiplenmeye yönelmektedir.

Etkinlik 3.4:
Çocuk Haklarına Saygı için Kişisel Uygulamaların Geliştirilmesi
Amaç:
Kendi kişisel uygulamalarınızda çocuk haklarına saygı için yaşama geçirilmesini gerekli
gördüğünüz üç temel önceliği sıralayın
Yönergeler:
Kendi Kendini Değerlendirme Anketine yeniden dönün ve çocuk haklarının pratikte tam
olarak gerçekleşebilmesi için üzerinde durulup geliştirilmesi gereken üç önceliği
belirleyin.
Kendi kişisel pratiğimde çocuk haklarına daha fazla saygılı olabilmek için aşağıdaki üç
hususta taahhütte bulunuyorum:
1.

2.

3.

Tarih:
İmza:
Tanık

Sonuç
Bu Modüldeki temel noktalar çocuk hakları ilkelerinin ve Sözleşme’de yer alan
maddelerin uygulamaya yansıtılmasına odaklanmaktadır. Sonuç olarak, çocukların
kendi sağlıklarıyla ilgili konulara aktif katılımının sağlanması kendileri açısından olumlu
pek çok sonuç verecektir.


Çocukların mümkün olan en küçük yaşlardan başlayarak kendi sağlık bakımlarına
aktif biçimde katılma hakları vardır.
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Katılım, sağlık çalışanlarının ve ana-babaların şunları yapmalarını öngörür: Çocuğu
dinlemek ve söylediklerini ciddiye almak, kendi sorumluluklarını üstlenmek üzere
çocuğun gelişim halindeki yeteneklerini gözetmek ve özellikle ergenler söz konusu
olduğunda özel yaşamın gizliliğini dikkate almak.



Çocuk katılımı ilkesel olarak önemlidir. Her insanın, kendisini etkileyecek kararlara
katılma hakkı vardır. Pratik yararlar, hem bakım kalitesini hem de genel esenlik
durumunu ileriye götürür.



Çocukları da katmaya yönelik bir kararlılığın yaşama geçirilmesi uygulamada
çocuklarla ilgilenen tüm sağlık çalışanlarının eğitilmesi, çocukları dinleyip onlarla
konuşmak için zaman ayrılması, çocuk dostu bilgiler sağlanması, örnek uygulamalar
için davranış kuralları hazırlanması gibi önemli değişiklikleri gerektirir.



Çocuklara saygı kültürünün yaşama geçirilmesinde, kendileri açısından önemli
konularda çocuklara danışılmalı, neyin ve nasıl değişmesini istedikleri kendilerine
sorulmalıdır.
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Modül 3 için temel okuma materyalleri
3.1

Sözleşme ve sağlıkta uygulamalar

Bir çocuk sağlığı çalışanı için, çocuk sağlığı konularıyla doğrudan ilgili Sözleşme
maddeleri şunlardır:
 Yaşam, yaşama ve optimal gelişme hakkı (Madde 6)
 Sağlık ve sağlık hizmetleri hakkı (Madde 24)
Bununla birlikte, bu haklara ulaşılması veya bunların yaşama geçirilmesi, Sözleşme’nin
uygulanmasına bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesiyle, özellikle aşağıdakilerin
dikkate alınmasıyla mümkün olabilecektir:
 Hakların kullanımında aktif bir katılımcı olarak çocuğa saygı( Maddeler 5, 12 ve 16)
 Çocuğun korunma ve eksiksiz gelişme hakkına saygı (Maddeler 19, 24ve 29)

3.2

Hakların kullanımında aktif bir katılımcı olarak çocuğa saygı

Çocukların hakların özneleri olduğunun kabul edilmesi, Sözleşme’deki felsefe açısından
temel önemdedir. Çocuklar yetişkinlerin bakım ve korumasının edilgen alıcıları değildir.
Çocuklar, kendi haklarının yaşama geçmesine katkıda bulunacak, kendilerini etkileyen
kararlara katılacak sosyal aktörlerdir. Böyle bir yaklaşım çocuklarla sağlık çalışanları,
ayrıca çocuklarla ana babaları arasındaki geleneksel ilişkiler açısından derin birtakım
uzantılara sahiptir. Sözleşme’de yer alıp bu bağlamda özellikle dikkate alınması
gereken haklar şunlardır:
 çocukların gelişmekte olan yeteneklerine saygı gösterilmesi hakkı (Madde 5)
 kendilerini ifade etme görüşlerinin ciddiye alınması (Madde 12)
 özel yaşam ve özel yaşamın gizliliğine saygı gösterilmesi hakkı (Madde 16).
Madde 5: Ana babalar kendi sorumluluklarını yerine getirirken ve haklarını
korurken çocuğun gelişim halindeki yeteneklerine saygı gösterilmesi hakkı
Madde 5 ana babaların çocuklarına yol göstericilik ve rehberlik yapma hak ve
sorumluluklarını vurgular. Ancak, böyle bir rehberlik çocuğun haklarını geliştirmeye
yönelik olmalı ve “çocuğun gelişim halindeki yetenekleriyle tutarlı biçimde
sağlanmalıdır.”
Uluslararası hukukta henüz yeni olan bu ilke (gelişim halindeki yetenek) çocukların
insan hakları açısından derin bir anlam taşır. Bu ilkeye göre çocukların yetenekleri
giderek artar, yönlendirilmeye duydukları ihtiyaç azalır ve kendi yaşamlarını etkileyecek
kararlar söz konusu olduğunda daha büyük sorumluluklar üstlenir. Sözleşme farklı
ortamlarda ve kültürlerde çeşitli yaşam deneyimleri edinen çocukların farklı yaşlarda
yeni yetenekler kazanacaklarını ve kazanılan bu yeteneklerin koşullara göre
değişeceğini öngörür.
Gene aynı ilkeye göre çocukların yetenekleri kullanılan hakların niteliğine göre değişiklik
gösterir. Dolayısıyla, çocukların, çeşitli durumlarda verilecek kararlarda özerk olma ve
karar verebilme açısından farklı derecelerde korumaya, katılıma ve fırsatlara ihtiyacı
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vardır.
Gelişim halindeki yetenekler kavramı, Sözleşme’de kurulan bir denge açısından merkezi
önem taşır. Bu denge, kendi yaşamlarının aktif bir öznesi, sözü dinlenilecek, saygı
gösterilecek ve hakları kullanırken giderek daha fazla bağımsızlık kazanacak çocuk ile
göreli toyluğu ve küçüklüğü nedeniyle korunmaya muhtaç çocuk arasındaki dengedir.
Bu kavram, bir yandan yetişkinlik dönemine özgü sorumlulukları tam olarak üstlenme
açısından henüz olgunlaşmadığını bilerek diğer yandan çocuğun özne oluşuna gerekli
saygıyı göstermenin temelini oluşturur. 20
Madde 5 sağlık çalışanlarının aşağıdakiler açısından hem yükümlülükleri hem de
fırsatları olduğunu gösterir:
 Sağlık çalışanları, önerilen herhangi bir tedaviyi çocuğun (ve ona bakanların) ne
kadar anladığını araştırmalı, bu konuda görüşlerini almalı ve onay verme (bakım ve
tedavi biçimlerine) anlamında bilinçli kararları olup olmadığına bakmalıdır.
 Çocuklara anlayabilecekleri şekilde (dil ve tarz olarak), çocuğun gelişim halindeki
yeteneklerine uygun bilgi verilmelidir.
 Sağlık çalışanları, hem çocuklar hem de ebeveynleriyle işbirliği halinde çalışmalı,
tedavi ile ilgili kararlara mümkün olduğunca onları da dahil etmelidir.
 Çocuklara önerilen seçenekler üzerinde düşünüp bilinçli bir karara varabilmeleri için
fırsat ve zaman tanınmalıdır
 Çocuğun sahip olduğu kapasiteden yararlanabilmesi ve süreç gelişirken soru
sorabilmesi için rahat ve destekleyici bir ortam oluşturulmalıdır
 Kararların çocuğun özel durumunu (yaş, cinsiyet, kültür, gelişimsel kapasiteler ve
yetenekler gibi) nasıl etkilediğini ve bu durumdan nasıl etkilendiğini kavramak için
çocuklar ve ana babalarla birlikte çalışılmalıdır.
 Çocuğun yararının bilinçli olarak gözetilip desteklenmesini sağlamak üzere ana
babalar ve çocuklarla birlikte çalışılmalıdır.
Birçok ülkede tıbbi tedaviye onay yaşı yasalarla belirlenmiştir ve bu yaş genellikle
çocukların bilinçli kararlar vermeye başladıkları yaşın üzerinde belirlenmiştir. Doktorlar
bu yasalara uymak zorunda olmakla birlikte, Sözleşme’nin felsefesi, doktorların
sağlıklarıyla ilgili kararlara çocukları tedricen daha fazla dahil etmeleri, ana babaların
bunun gerekliliğini anlamalarına yardımcı olmaları ve açık, katılımcı ve bilgi temelli bir
karar sürecini özendirmeleri gibi gerekliliklere işaret etmektedir.
Madde 12: Çocuğun kendini ifade etmesi ve görüşlerinin ciddiye alınması
Çocukların yeni yeni ortaya çıkan yetkinliklerinin dikkate alınmasının ne denli gerekli ve
önemli olduğu ile yakından bağlantılı olan bir ilke, görüşlerini ifade edebilecek durumda
olan tüm çocukların bu görüşlerini kendilerini etkileyen her konuda ifade etme, yaş ve
olgunluk düzeylerine göre bu görüşlerine gerekli ağırlığın tanınmasını sağlama hakkına
Alındığı kaynak: Lansdown, G. (2005). The Evolving Capacities of the Child. UNICEF Innocenti
Araştırma Merkezi, sayfa ix
20
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sahip olmalarıdır. Bu ilke yetişkinlere çocukları dinleme ve onların söylediklerini ciddiye
alma şeklinde net bir yükümlülük getirir. Bu hakkın neleri de beraberinde getirdiğinin
kavranması önemlidir.


Tüm çocuklar kendi görüşlerini oluşturabilirler.
Çocukların kendi görüşlerini
oluşturamayacakları alt bir yaş sınırı yoktur. Çok küçük yaşlardaki çocukların bile
görüşleri, korkuları ve duyarlılıkları vardır. Madde 12, yetişkinlerin bu görüşleri
dinleyip onlara saygı göstermelerini sağlayacak zamanı ayırmalarını ve buna istekli
olmalarını öngörür. Yetişkinlerin çocukların isteklerini ne ölçüde karşılayabilecekleri,
gündemdeki konuya, mevcut seçeneklere, olası sonuçlara ve çocuğun gündemdeki
meselesini kavrayabilme kapasitelerine bağlıdır. Ancak, çocuğun görüşü, yaşının
küçüklüğü nedeniyle geçersiz sayılamaz; bir bebeğin de, 16 yaşındaki bir çocuğun
da kendini ifade etme hakkı vardır; bununla birlikte, küçük çocuğun duyarlılıklarını
dile getirmesini sağlamak üzere farklı yollar ve araçlar düşünülebilir.



Tüm çocuklar kendilerini etkileyen konularda görüş belirtebilirler. Madde 12 çocuğun
yaşamının herhangi bir yönü ile sınırlı değildir. İster aile, ister okul, ister hastane ister
kamu politikaları söz konusu olsun, çocukların kendilerine danışılma ve işin içinde
yer alma hakları vardır. Geleneksel olarak yetişkinler tarafından alınan birçok kararın
çocuklar üzerinde etkili olacağını bilmek ve kabul etmek önemlidir: Örneğin
hastanenin nerede olduğu, kliniklerin nasıl düzenlendiği, koğuşların nasıl yönetildiği,
cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin politikalarının ne olduğu ve nasıl planlandığı
önemlidir.Gerektiği gibi danışıldığında bunların hepsi çocukların ve anne babalarının
yararlı katkılarda bulunabilecekleri alanlardır.



Tüm çocuklar görüşlerine gerekli dikkatin gösterilmesi hakkına sahiptir. Eğer
söyledikleri dikkate alınmayacaksa çocukları dinlemenin fazla bir anlamı yoktur.
Başka bir deyişle, çocukların ne düşündüklerine ve hissettiklerine kulak vermek için
zaman ayırmak, söylediklerini de ciddiye alıp gereğini yerine getirmek gereklidir.
Ancak bu, her durumda mutlaka çocuğun görüşüne katılmak anlamına gelmez; gene
de, çocukların görüşleri salt yaşları küçük olduğu veya yetişkinlerin görüşlerine
uymadığı için bir kenara atılmamalıdır.



Yaşa ve olgunluk düzeyine göre, çocuğun görüşüne tanınacak ağırlık konuyu ne
kadar kavramış olduğuna göre değişir. Burada kastedilen yalnızca daha büyük
çocukların görüşlerine daha fazla ağırlık tanınması değildir. Örneğin, önemli
ameliyatlar geçirmiş ve sık sık tıbbi müdahale yapılmış olan küçük çocuklar eğer
çevrelerindeki yetişkinler tarafından desteklenirlerse onlara yapılacak tıbbi
müdahalelerde uygulanması düşünülen ve kendilerini etkileyecek olan tıbbi
tercihlerin, yaşam ve ölüm açısından sonuçlarını derinden kavrayabildiklerini ve
tercihte bulunabildiklerini gösteren net kanıtlar vardır. Madde 5’te de belirtildiği gibi,
bir çocuk ne kadar yetkin durumdaysa isteklerine ve görüşlerine de o kadar fazla
ağırlık tanınmalıdır.

Madde 16: Çocukların özel yaşam ve özel yaşamın gizliliğine saygı gösterilmesi hakkı.
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Sözleşme’nin 16. Maddesi, birey olarak çocukların birey olarak kendilerinin, ailelerinin,
evlerinin; kurumlardayken kendilerinin ve her tür yazışma ve iletişimde özel ve gizli
kalması gereken durumları olabileceğini vurgulamaktadır. Özel yaşantıya saygı,
çocuğun kimliğine saygının temelidir.
Bu durumda, sağlık çalışanlarının aşağıdaki konularda hem yükümlülükleri olduğunu
hem de önlerinde kimi fırsatlar bulunduğunu söyleyebiliriz:
 Çocuğun bedenine ve özel yaşantısına saygı; bu saygıda durumdan kaynaklanan
tüm etmenlerin (kültür, din, cinsiyet, yaş, beceri) dikkate alınması)
 Konsültasyon ve tedavi gibi işlemlerin çocuğun özel yaşantısına ve gizliliğine saygılı
ortamlarda yürütülmesi
 Tıbbi yardım arayışı içinde olan çocukların ve ergenlerin herşeyden önce özel
yaşantılarına saygı, özel veya gizli bilgilerini başkalarıyla (ana babalar ve diğer
doktorlar dahil) paylaşmadan önce izinlerini alma
 Özel yaşantı ve gizlilikle ilgili yürürlükteki yasaları kavrama ve uygulama
 Gizli bilgilere erişimle ilgili açık politikalar geliştirip yaygınlaştırma ve çocuğun bu
politikalardan haberdar olmasını sağlama

3.3

Çocuğun korunma hakkına saygı

Çocuklar aynı zamanda her tür zarardan korunma ve gelişimlerinin optimum ölçüde
güvence altına alınması hakkına sahiptirler. Sağlık çalışanlarının, bu hakların yaşama
geçirilmesinde hem net yükümlülükleri vardır, hem de bunu sağlayacak fırsatlar
ellerindedir. Aşağıdaki bölümler sağlık çalışanlarının çocuk gelişiminin sağlanmasına
kendi uygulamalarıyla nasıl yardımcı olabileceklerini ele almaktadır.
Madde 19: İstismar ve ihmalin her biçiminden korunma hakkı
Madde 19 yetişkin yanında iken “çocuğun bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya
istismar, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü
muameleye karşı korunması için” gerekli bütün önlemlerin alınmasını öngörmektedir.
Gerek şiddetin önlenmesinde, gerekse bu tür durumların belirlenmesinde, teşhisinde ve
gerekli sevklerin yapılmasında sağlık çalışanlarının önemli bir rolü vardır. Ayrıca,
zarardan korunma hakkının yaşama geçirilmesinde, sağlık çalışanları çocuğun
görüşlerini dinlemeli, bu görüşlere saygı göstermeli, karar verme kapasitelerini ve özel
yaşamlarının gizliliğini gözetmelidir21. Bu hakların hepsinin gözetilmesi için aşağıdaki
noktaların dikkate alınması gerekir:

 Çocuklarla özel olarak konuşulabilecek mekânlar yaratın
 Şiddet, istismar veya ihmal olayları için ipucu teşkil edecek söylemlere dikkat edin

Bakınız, ÇHK’nın çocuğun fiziksel cezalandırmadan veya zalimce ve aşağılayıcı diğer davranışlardan
korunmasıyla ilgili 8 sayılı Genel Yorumu (maddeler 19; 28, para.2 ve 37), CRC/C/GC/8 Mart 2007,
http://www.icc.org.tr/tr/yayinlar/BM%20CHK%20Genel%20Yorumlar%202006-2008.pdf
21

67

 Şiddet, istismar veya ihmal kuşkusu uyandıracak durumlarda, çocuğa saygılı









(kullanılan dil vb. açısından) ve gelişim düzeyini dikkate alan bir tarzda durumun ne
olduğunu sorun
Çocuğun söylediklerinden hareketle düşünce ve kaygılarınızı, ilgili sorumluluklarınızı
(yasal ve etik) ve yapılabilecek işlemleri tartın
Eğer uygunsa bu etmenleri çocuğun ana babası/vasisi ile konuşun
Tespit ettiğiniz veya kuşkulu tüm şiddet vakalarını bir yere kaydedin
Koruma ve şiddet, istismar ve ihmal vakalarının bildirilmesi ile ilgili yürürlükteki
yasaları öğrenin ve bunlara uygun hareket edin
Şiddet, istismar ve ihmalin tespit edildiği veya kuşkulanıldığı durumlarda çocuğun
korunması ve bu durumların bildirilmesi ile ilgili açık politikalar belirleyin.
Çocuğun/ergenin bu politikalardan haberdar olmasını sağlayın
Çocukları/ergenleri şiddet, istismar ve ihmal konusunda eğitin; şiddet, istismar ve
ihmal gibi durumlara maruz kaldıklarında veya böyle durumlara tanık olduklarında
yardım için birine başvurmalarını teşvik edin
Ergenlere sağlıklı ilişkiler konusunda bilgi verin
Neyin çocuğun yüksek yararına olduğunu tartarken, çocuğun görüşlerini de dikkate
alın; çocuğun görüşlerine uymanın veya uymamanın neler getirebileceğini, çocuk
açısından doğabilecek riskleri düşünün

Madde 24.e ve f ve Madde 29: Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme hakkının
sağlanması
Sağlık hakkı ile ilgili 24. Madde, çocukların ve ana babaların, mümkün olan en iyi sağlık
durumuna ulaşılabilmesi için eğitilip bilgilendirilmelerini sağlama yükümlülüğünü de
içerir. Eğitim ve sağlık açısından yararlı bilgilere erişim, çocukların korunmasında
önemli bir rol oynayabilir. Eğitim ve bilgilenme, çocukların bilgiye dayalı ve akıllıca
kararlar verme kapasitesini güçlendirir. Çocukların pozitif tercihlerde bulunup sağlıklı bir
yaşam sürdürmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarında sağlık çalışanları
önemli bir rol oynayabilirler.
Madde 24 sağlık çalışanlarının şunları yapmaları gerektiğine işaret eder:
 Mümkün ve uygun olduğu durumlarda, sağlıklı bir yaşam için neler yapılması
gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla çocuklara bilgi verilmesi (cinsel
sağlık, üreme sağlığı, HIV/AİDS duyarlılığı, beslenme, sigara, alkol, uyuşturucular,
fiziksel ve psikolojik gelişim ve yönlendirme ve eğitim)
 Önleyici ve tanıtıcı materyallerin çocukların anlayabilecekleri biçim ve içerikte ve
çocukların gelişim halindeki yeteneklerini dikkate alarak hazırlanması; bu hazırlık
çocukların da katılımıyla yapılabilir
 Çocuğun sağlığına ilişkin kararlar verilirken ana babaların ve çocukların birbirinin
karşılıklı haklarını daha iyi anlayabilmeleri için onlarla birlikte çalışma
 Daha fazla bilgi ve yardım için nereye başvurabilecekleri konusunda çocuklara
tavsiyelerde bulunma
Madde 29 sağlık çalışanlarının şunları yapmaları gerektiğine işaret eder:
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Çocuklar için ve onlarla birlikte çalışırken gelişimsel bir yaklaşım benimseme
Çocuğun kişiliğini, yeteneklerini, zihinsel ve fiziksel kapasitelerini tam olarak
koruyucu ve geliştirici ve onu özgür bir toplumda sorumlu bir yaşama hazırlayıcı
müdahalelerde bulunma
Çocuğun daha sonraki gelişimine saygı gösterme ve destekleme açısından
çocuk, ana baba, meslektaşlar ve topluluk karşısında eğitici ve rol modeli olmayı
üstlenme

3.4
Çocukların haklarına saygıda ortaya çıkan sorunların ele alınması
Çocuk haklarının sağlık mesleğinde uygulanması kimi potansiyel güçlükler ve/veya
fırsatlar ortaya çıkarabilir. Birçok ülkede ve kültürde, çocuklara ve ergenlere kulak
verilmesi, görüşlerinin alınması fikrine karşı ciddi bir direnç görülür. Çünkü böyle bir fikir,
yetişkinlerin her şeyin en iyisini bildikleri ve çocukların karar vermede sorumluluk
üstlenebilecek deneyime ve ehliyete sahip olmadıkları şeklindeki yerleşik düşünceye
ters düşer. Pek çok ana baba ve meslek sahibi kişi de,çocuklara kendi sağlık durumları
ile ilgili “güç” bilgilerin çocuğa verilmesinin onlara acı vereceğini düşünür ve en iyisinin
çocukları bu tür seçeneklerden korumak olduğunu ileri sürer. Aşağıda, bu tür güçlüklerin
nasıl ele alınabileceği konusunda fikir verebilecek bir tartışma yer almaktadır.

1
Tedaviye Onay Verme
Eğer çocuk tedaviye razı olmuşsa, tedaviye başlamadan önce ana babadan veya yasal
vasiden de onay almak gerekir mi? Diğer durumda, ana baba onay vermişse ayrıca
çocuğun da onayını almak gerekir mi? çocuk tedaviyi reddetmişse, ancak siz bu
tedavinin çocuğun yararına olacağına inanıyorsanız ne yapılmalıdır?
Geleneksel uygulamaya göre, hasta yaşı küçük biri ise tedaviden önce sağlık
çalışanlarının ana babadan veya vasiden onay alması gerekir. Oysa 5. Madde şunu
öngörmektedir: Eğer çocuk önerilen tedavinin ne olduğunu, uzantılarını ve mevcut
seçenekleri tam olarak kavrayabiliyorsa, buna kendi başına karar verebilir. Ancak gene
de, birçok ülkede tıbbi tedavi için onay yaşı yasalara göre belirlenmiştir ve bu yaş çoğu
örnekte çocuğun karar verme kapasitesine eriştiği yaştan daha yukarıdadır. Sözleşme,
burada sağlık çalışanlarına yardımcı olacak bir çerçeve sunmaktadır. Buna göre sağlık
çalışanları çocukların kendi sağlık durumlarıyla ilgili kararlara çocukları tam olarak dahil
edecekler ve bu katılımın öneminin ana baba tarafından kavranmasına da yardımcı
olacaklardır.
2
Katılım Kapasitesi
Bebek yaştakiler de görüşlerini ifade edebilirler mi? Edebilirlerse nasıl? Sözel iletişim
kuramayan çocuklar için ne denebilir? Bu çocukların görüşlerini alıp bunlara saygılı
olmanın yolu ne olabilir?
Bebekler ve yeni doğanlar söz konusu olduğunda, kendini sözle ifade edememe onların
yönelimlerini ve duygularını dikkate alıp bunlara saygılı olmanın önünde bir engel teşkil
etmemelidir. Sözel olmayan iletişimle ve hareketleriyle bebekler ve yeni doğanlar sıkıntı,
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korku, güvensizlik, rahatlık/mutluluk gibi duygularını dışa vurabilirler. Sağlık
çalışanlarının bebekle ve ana babasıyla pozitif bir ilişki kurması, konsültasyon veya
tedavi uygulamalarına onları da katması önemlidir. Bu da bebeğe güven duygusu
aşılanmasını, özel zamanlarının (uyuma, beslenme zamanı gibi), acılarının dikkate
alınmasını ve her tür rahatsızlık verici durumun ya büsbütün önlenmesini ya da
hafifletilmesini gerektirir. Kimi engelli çocuklar da sözlü iletişim kurmakta güçlüklerle
karşılaşabilirler. Böyle durumlarda da çocukların görüş ve düşüncelerini öğrenmenin
yollarını bulmak önemlidir – genellikle ana babalar ve diğer bakıcılar bu konumdaki
çocukların iletişim biçimlerinin nasıl anlaşılıp yorumlanacağı konusunda yardımcı
olabilirler.
Önemli olan nokta, tüm çocukların görüşlerini ifade edebileceklerini kabul etmektir.
Dolayısıyla, sağlık çalışanlarının çocukların görüşlerini, kaygılarını ve düşüncelerini dile
getirebilmelerine olanak tanıyacak yolları araştırmaları gereklidir. Burada, çocuğun
gelişim halindeki yeteneklerinin de dikkate alınması gerekir.
3
Çocuk katılımı: yükümlülük mü, yük mü?
Çocukların görüşlerini açıklama gibi bir yükümlülükleri var mı? Çocuklara görüşlerini
ifade etme hakkı tanınması onları gereksiz bir yükün altına sokar mı?
Madde 12 çocuğa görüşlerini açıklama yükümlülüğü getirmez, ona bu hakkı tanır.
Çocuklara, eğer kendileri öyle isterlerse, katılma ve görüşlerini dile getirme fırsatları
tanınmalıdır. Çünkü bu sayede neler olup bittiğini çocuğun anlayabileceği şekilde ona
anlatmak ve kararını bu bilgiye dayanarak vermesini sağlamak mümkün olacaktır.
Çocuğun katılımının kendisine gereksiz yük getireceği varsayımının temelinde
çocukluğa ilişkin belirli bir anlayış yatar. Bu anlayışa göre, çocuklar ve ergenler henüz
karar alıp sorumluluk üstlenemezler. Oysa eldeki kanıtlar göstermektedir ki çok küçük
yaşlardaki çocuklar bile örneğin kiminle arkadaşlık edecekleri konusunda karar
verebilmekte, ana baba boşandığında bu durumla baş etmenin yollarını bulabilmekte,
anlaşmazlıklarda ana baba arasında arabuluculuk yapabilmekte, hangi oyunları hangi
kurallarla oynayacaklarını tartışabilmektedir. Dahası, Birleşik Krallıkta daha 4-5
yaşlarındaki çocuklara bile uzaktan kontrol yoluyla kendi acılarını hafifletme
sorumluluğu verilmiş, bu sayede hissettikleri acı hafiflediği gibi sıkıntı ve stres de
azalmıştır. Dolayısıyla, çocukların görüş ve düşüncelerinin dinlenmesi ve gelişim
halindeki yeteneklerine saygılı olacak şekilde çocukların katılımının desteklenmesi,
çocuklara başkalarının görüşlerini dinlemenin ve bunlara saygılı olmanın, görüşlerini
netleştirmenin ve kendi yaşamları hakkında karar vermenin öğretilmesi bakımından
çeşitli fırsatlar sunmaktadır.
4
Ehliyet Değerlendirmesi
6 yaşındaki bir çocuğun görüşlerine de 16 yaşındaki bir çocuk gibi ağırlık tanınmalı mı?
Hangi yaşa geldiklerinde çocukların kendi sağlıklarıyla ilgili sorumluluk almaya ehil
oldukları söylenebilir? Bunu ne belirler? Katkıda bulunan etmenler nelerdir?
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Bir çocuğun kapasitesi, büyük ölçüde edindiği deneyimlere ve yaşamının çeşitli
yönlerine bağlıdır. Örneğin, önemli bir ameliyat geçirmiş veya kendisine sık sık tıbbi
müdahale yapılmış olan bir çocuğun yaşam ve ölüm hakkında bir fikri olabileceği gibi
tedaviye ilişkin olarak alınacak bazı kararların kendisini nasıl etkileyeceği konusunda
da derin bir anlayışı olabilir. 5 yaşındaki bir çocuk ameliyat için en iyi hastanenin
hangisi olduğunu bilemez, ama belirli bir hastaneden neden memnun olduğunu
söyleyebilir ve oradaki koşulların nasıl daha iyi olabiliceği konusunda önerilerde
bulunabilir. Çocuklara kendilerini anlamlı biçimde ifade etmeleri için yeterli destek, bilgi
ve fırsat (resim, şiir, fotoğraf, sohbet, görüşme ve grup çalışması) sağlandığında, tüm
çocuklar kendileri için önem taşıyan konuların netleştirilmesine ve çözüm sağlanmasına
katkıda bulunabilirler.
Eğer sağlık çalışanları çocukları dinlerse, kaygılarını dile getirmeleri için onlara zaman
tanırsa ve kendilerine gerekli bilgileri verirse, çocuklar da kendi sağlık bakımlarına
yerinde katkılar yapabilecek güveni ve yetkinliği edineceklerdir. Dolayısıyla, sağlık
çalışanlarının çocuklara bu fırsatı tanımaya hazırlıklı olmaları gerekir.
5
Koruma mı, Özel Yaşama Saygı mı?
Çocuğun şiddet, istismar ve ihmalden korunma hakkı onun özel yaşam ve gizlilik
hakkına üstün gelir mi? Gelebilirse hangi durumlarda?
Modül 2’de de tartışıldığı gibi, çocuk hakları bir önem hiyerarşisiyle kavranamaz; bu
hakların hepsi birbirine bağlıdır. Bir hakkın gerçekleşmesi, çoğu durumda diğerinin de
eşzamanlı olarak gerçekleşmesini beraberinde getirir. Bununla birlikte, kimi durumlarda
farklı hakların gerçekleşmesi arasında bir gerilim ortaya çıkabilir. Örneğin, öyle durumlar
olabilir ki bir çocuğu ciddi bir istismar riskinden korumak için kendisinin özel yaşantı ve
gizlilik isteğini geri plana atmak gerekebilir. Çocuk bu bilgilerin başka yerlere
iletilmemesinde ısrarlı olsa bile, bir sağlık çalışanı kuşkulanılan bir şiddet, istismar veya
ihmal durumunu yetkili mercilere iletme yükümlülüğü taşıyabilir. Bu gibi hallerde,
çocukla birlikte özel yaşantı ve gizliliğin sınırlarını netleştirmek, yasaların ne dediğini
ortaya koymak ve ardından bu bilginin nasıl ve ne zaman gerekli yerlere iletileceği
konusunda çocuklar mümkün olduğunca konuşup bir anlaşmaya varmak gerekir.
Çocuğun isteğini dikkate almamanın gerekçeleri net biçimde açıklanmalı, daha sonraki
süreçler konusunda kendisine mümkün olduğunca bilgi verilmelidir. Şiddet ve istismarın
çocuğu güçsüz kıldığı unutulmamalıdır. Çocukları korumaya yönelik olarak geliştirilen
stratejilerin onları güçsüz kılmamasını sağlamak büyük önem taşır. Her tür girişimde
çocuğun özel durumu ve koşulları dikkate alınmalıdır. Her durum için geçerli sayılan
yaklaşımlara hiçbir zaman başvurulmamalıdır.

3.5 Çocukların kendi sağlık konularına katılımına saygı göstermenin
yararları
Çocukların kendi sağlık durumlarıyla ilgili olarak onlara ne gibi şeylerin yapılacağına
ilişkin olarak bilgilendirilmeleri neticesinde olumlu birçok sonuça varılır. Böylece
çocuklar kafalarındaki soruların yanıtlarını bulurlar ve yanlış anlamalar ortadan kalkar..
Eğer çocuğa durumunun ne olduğunu tam olarak kimse açıklamazsa, o zaman onun
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sorusunu sorma, kaygılarını giderme, yersiz kuşkularını ve kaygılarını giderme fırsatı da
gerçekleştirilemez. Çocuklar, doktorların konuyu kendilerinin bilme ve öğrenme hakkına
saygılı olduklarına güven duyarlarsa, böylesi bir katılım aynı zamanda çocuğu kendi
tedavisi ile ilgili bilgi aramaya da özendirecektir. Bilginin çocuğa nasıl aktarıldığı çok
önemlidir. Bilgi, çocuğun anlayış ve kavrayış düzeyine uygun biçimde verilmelidir. Bilgi,
tercihen çocuğun tanıdığı ve güvendiği biri tarafından verilmelidir. Ana baba da bu
sürece mümkün olduğu ölçüde katılmalıdır. Gerek o sırada, gerekse tedaviden hemen
sonra çocuğun soru sorabilmesi için zaman ayrılmalıdır. Önemli olan nokta, çocuğun,
bu görüşmeler sırasında kaygılarının ciddiye alınacağı konusunda kendini güvende ve
güvenli hissetmesidir.
Yararları:


Çocuklar kendilerine daha fazla saygı duyulduğunu hisseder. Hasta olmak, acı ve
ağrı çekmek ve başkalarına bağımlı durumda olmakla ilgili güç durumlar, çocuklara
saygı gösterildiğinde, görüşleri dinlendiğinde, bu görüşlere saygı gösterilip ciddiye
alındığında hafifletilebilir.



Endişelerini hafifletir ve tedaviye daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olur.
Çocuklar durumlarının ne olduğunu bilirlerse, kendilerine ne olduğunu daha iyi
kavrayıp bununla baş etmeyi öğrenebilirler ve neyin neden ortaya çıktığını
kavrayabilirler.



Kendilerine güven kazandırır. Tedavi sürecine çocuklar da dahil edilirse, kendilerine
uygulanacak bilmedikleri ve anlamadıkları bir takım şeyler hakkındaki korkuları da
ortadan kalkar.



İşbirliğini özendirir. Eğer çocuklara bilgi verilmez ise, muhtemelen daha fazla korkup
tedaviye daha az istekli ya da yatkın olacaklardır. Sonuçta bu yüzden,
gerçekleştirilecek olan
tıbbi müdahalelerden de daha çok ağrı ve sıkıntı
duyacaklardır.



Gereksiz sıkıntılara meydan vermez. Kendilerine bilgi verilmediğinde çocuklar
tedavileri hakkında endişelere kapılabilirler, öyle ki, çoğu kez hastalıklarıyla ilgili bir
takım riskler olduğunu bile hayal edebilirler. Oysa bilgilendikten sonra daha rahat
ve hazırlıklı ve uyumlu olacaklardır.



Kendi sağlık ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.



Onları kendi sağlıkları adına daha fazla sorumluluk üstlenmeye özendirir.

3.6

Çocuk haklarını uygulamada güçlendirmenin araçları

Bu bölümde, çocuk haklarına pratikte saygı gösterilmesi için geliştirilebilecek kimi
stratejiler ve araçlar belirlenmektedir. Önemli olan, bunların yalnızca yol gösterici olarak
kabul edilmesidir. Araçlar ve stratejiler yerel topluluğun koşullarına ve kültürüne göre
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geliştirilmeli, bunların geliştirilmesinde mümkün olduğu ölçüde çocukların ve ailelerinin
de katılımı sağlanmalıdır.
Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ilkelerinin yaşama geçirilmesinde gerçek değişimin
sağlanması, sağlık çalışanlarının kararlı girişimlerini gerektirir. Politikalarda ve
uygulamalarda yapılacak değişikliklerde çocuklara danışılması sürecin önemli bir
parçasıdır ve böyle bir durumda kalıcı ve etkili bir değişimin sağlanabilme olasılığı da
artar.
a) Çocukların sesine kulak verilmesinde pratik stratejiler


Farklı yaş gruplarına ve yeteneklere hitap eden çocuk dostu bilgiler hazırlanması.
Örneğin, bir çocuk hastaneye gittiğinde ne olur, bilgi formlarında belirli durumlara
ilişkin olarak nelere yer verilir, çocuklar hasta olarak hangi haklara sahiptir, bazı
yanlışlıklar yapıldığında nasıl şikâyette bulunulur; cinsel ve üreme sağlığı,
uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda nasıl bilgi alınır, çocuklar cinsel istismara
maruz kalırsa nereye başvurmak gerekir gibi konular üzerinde düşünün.



Çocukların durumlarını kendilerine tam olarak açıklamak için zaman ayırma.
Çocuğun başına gelen nedir? Hangi tedavi önerilmektedir? Mevcut seçenekler
nelerdir? Uygulanacak tedavinin ne olduğu? Tedavinin yan etkileri ve onun vereceği
rahatsızlık olasılığı nedir ? gibi konular kendisine açıklanmalıdır.



Çocuklara soru sormaları için fırsat tanınması; kaygılarının öğrenilmesi, bunlara
eksiksiz ve dürüstçe yaklaşılması



Çocuklara ne istediklerini tanımlamaları için zaman verilmesi. Örneğin, eğer bir
çocuk kendisine iğne yapılmasından korkuyorsa onun bu korkusunu gidermek için
neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda karşılıklı öneri ve çaba geliştirilmesi..



Gizli tutulması gereken konulara ilişkin politika geliştirilmesi. İlgili tüm personelle
birlikte çocukların ve gençlerin bunlardan haberdar olmasının sağlanması.



Tedaviye rıza gösterilmesiyle ilgili politikalar geliştirilmesi. İlgili tüm personelle
birlikte çocukların ve gençlerin gizlilik politikasından haberdar olmalarının
sağlanması.



Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve bunun uygulanması ile ilgili olarak personele
eğitim verilmesi.



Bir çocuk hakları şartı hazırlanması. Bunun hasta kabul eden ayakta ve yatarak
tedavi hizmeti veren tüm merkez ve kuruluşlarda görünür bir yerde bulundurulması.



Çocuk haklarını sahipleneceğinize ve bunlara saygı göstereceğinize ilişkin olarak
hazırlanan kişisel bir açıklamanın ofisinizde veya çalışma yaptığınız yerlerde açıkça
gösterilmesi.
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Çocuklara saygı kültürünün yaşama geçirilmesi, kendileri açısından önem taşıyan
konularda onlara danışıldığı, neyin nasıl değişmesi gerektiğinin sorulduğu bir süreçte
gerçekleşmelidir.
b) Bir Çocuk Hakları Şartı için Kılavuzlar
Aşağıda, bir Çocuk Hakları Şartı’nda neler olabileceği ile ilgili taslak öneriler listesi yer
almaktadır. Bu şartı hazırlarken, burada nelerin yer alması ve bunların nasıl dile
getirilmesi gerektiği konusunda çocukların da görüşlerini almanız gerekecektir.
Eğer sağlık bakımı istiyorsam, buna ihtiyacım varsa veya böyle bir bakım alıyorsam,
şunlara hakkım vardır:
 Mümkün olan en iyi tedavi ve bakımı görme.
 Düşüncemi/Sözümü söyleyebilme ve bu görüşlerimin ciddiye alınması.
 Yaşıma, kültürüme ve kökenime uygun biçimde, bana uygulanan tedavi hakkında
anlayabileceğim biçimde bana bilgi verilmesi.
 Tavsiye, bilgi ve destek isteme.
 Herhangi bir kimsenin bana dokunmadan önce bunun bana sorulması.
 Özel yaşamımın gizliğine saygı,
 Cinsiyetimden, yeteneklerimden veya engellilik durumumdan, rengimden, ırkımdan
veya dinimden bağımsız olarak benim bakım ve tedavide eşit hak talep etme hakkım
vardır,
 Benim incitilmeme ve küçük düşürülmeme hakkım vardır.

c) Sağlık çalışanının Çocuk Haklarına Saygılı Uygulamalar içinde Olacağına ilişkin
Örnek Açıklama
Kendi uygulamalarında çocuk haklarına saygı bağlamında kendi kişisel-mesleki
kararlılıklarını geliştirip sergilemeye niyeti olan sağlık çalışanları, aşağıdaki taslak
bildirgeye göz atabilirler. Bu taslak mesleki pratikte daha iyi kullanılmak üzere değiştirilip
daha kişiye özel hale getirilebilir.
ÇOCUKLARIN İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN MESLEKİ TAAHHÜDÜM
Uygulamalarımı hizmet ettiğim çocukların haklarını gözetecek şekilde düzenli olarak
değerlendirip düzelteceğim.
2. Çocukların bugünkü esenliğini sağlamak ve onlara başarılı bir gelecek hazırlamak
için çocuğun yüksek yararını kendime birinci yol gösterici ilke olarak alacağım.
3. Her çocuğun halihazırda sahip olduğu ve gelişmekte olan özelliklerine ve
yeteneklerine saygılı olacağım.
4. Her çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, güçlüklerle baş etme ve fırsatlardan
yararlanma bakımından kendine özgü ve tam gelişimini destekleyeceğim.
1.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Her çocuğun ailesinin çocuğa saygı gösterme ve onun gelişimini destekleme
yeteneklerini güçlendirmek için çalışacağım.
Çocuğun ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına ve potansiyeline uygun iş, oyun ve boş zaman
etkinliklerini özendireceğim.
Kendi verdiğim hizmetler dahil olmak üzere, kendisini etkileyen koşullar konusunda
her çocuğun görüşlerini alıp değerlendireceğim.
Hizmet verdiğim her çocuğa, kendi uygulamalarım,çocuğun kendi durumu, ihtiyaçları
ve verdiğim hizmetler konusunda bilgi vereceğim.
Çocuğun özel yaşamını, güvenliğini ve refahını koruyacağım.
Çocukların insan haklarını kendi mesleğimde ve topluluğumda koruyup
geliştireceğim.
Çocukların insan haklarına saygı ve destek yeteneğimi geliştirmek için eğitim
alacağım.
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Eğitim Materyalleri

Uygulamada Çocuk Haklarına Saygı:
Meslekten kişi

76

Materyal 3.1
Kişisel uygulama anketi
1. Hastayla (çocuk veya ergen) sorununun ne olduğunu konuşmak için zaman ayırırım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
2. Hastam tedavi seçeneklerinin ne olduğunun farkında ve anlamış durumda
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Hangi belirtiler buna işaret ediyor? Nasıl anladınız?

3. Hastam kendisinin ne gibi bir sorunu olduğunu biliyor
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Hangi belirtiler buna işaret ediyor? Nasıl anladınız?

4. Hastalarım bana soru sorup konsültasyonları veya tedavileri ile ilgili görüş
belirtebiliyor
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
5. Birlikte çalıştığım veya tedavi ettiğim tüm çocukların fikir ve düşüncelerini sorarım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Çocukların fikir ve görüşlerini nasıl alıyorsunuz?

Kendilerini kolayca ifade edemeyen çocukların fikir ve görüşlerini nasıl alıyorsunuz?
(örneğin bebekler, sağır çocuklar vb)

6. Hastamın görüş ve duygularını ciddiye alır ve dinlerim.
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5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Bunları nasıl ele alırsınız?

7. Tedaviyi düzenlemeden veya bir girişimde bulunmadan önce çocuğun kendisine ona
nasıl bir işlem uygulanacağını olacağını anlamasını sağlarım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Ne yaparsınız?

8. Konsültasyon/müdahale sırasında çocuk ve ebeveyni ile konuşurum
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Neden konuşursunuz veya konuşmazsınız?

9. Ana baba tedavinin şekline, yapılış biçimine razı olmazsa tedaviyi başlatmam.
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Yanıtınızı açıklayın

10. Ana baba çocuğun tedavisine razı olup çocuk bunu istemezse ben gene de tedaviye
başlarım.
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Yanıtınızı açıklayın

11. Ana baba tedaviye razı olmayıp çocuk razı ise tedaviye başlarım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
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Yanıtınızı açıklayın

12. Kanımca tüm çocuklar kendi sağlıklarıyla ilgili kararlara katılabilecek durumdadır
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Nasıl?

13. Çocuğun veya ergenin özel yaşamına ve gizli tutulması gereken şeylerine saygı
gösteririm
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Nasıl?

14. Çocuğun bana ilettiği özel ve gizli şeyleri başkalarıyla konuşmadan önce onun
onayını alırım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
15. Bütün çocukları saygılı ve onurlarını gözeterek tedavi ederim.
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1

16. Müdahalelerimi çocukların mensup oldukları farklı kültürlere göre uyarlarım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Nasıl?

17. Müdahalelerimi çocukların yaşına göre uyarlarım
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Nasıl?
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18. Kuşkulu tüm şiddet, istismar ve ihmal durumlarını rapor ederim
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
19. Çocukları önleyici sağlık önlemleri konusunda eğitip bilgilendiririm
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Nasıl?

20. Çocuklara sağlıklı yaşam tarzları ve sağlıklı ilişkiler konusunda bilgi veririm
5--------------------4--------------------3--------------------2--------------------1
Nasıl?

80

Eğitim Materyali 3.2
Çocukların Sağlık Uygulamaları Açısından Önemli Hakları
Madde 5. Çocukların gelişmekte olan kapasitelerine saygı gösterilmesi hakkı
Sağlık çalışanlarının, önerilen herhangi bir tedaviyi ne ölçüde kavradıklarını, buna
ilişkin düşüncelerini, böyle bir tedaviye onay verip vermeme konusunda ehil olup
olmadıklarını çocuklarla birlikte ortaya çıkarma yükümlülükleri vardır.
 sağlık çalışanları, verilen tedaviye ve alınması gereken herhangi bir karara mümkün
olduğu kadar dahil edilebilmeleri için gerek çocuklar gerekse ana babalar ile birlikte
çaba göstermelidir.
 Ana baba aksi görüşte iken, belirli bir tedavi biçimine çocuğun onay verme veya
reddetme yetkinliğinde olup olmadığı dikkate alınmalıdır.


Madde 12. Çocukların kendilerini ifade etme ve görüşlerinin ciddiye alınması
hakkı.
 Görüş oluşturabilecek durumdaki her çocuk bu hakka sahiptir.
 Bu hak, çocuğun yaşamının sadece bir yönüne ilişkin değildir; çocuk, kendi yaşamını
etkileyen her konuda görüş belirtebilmelidir.
 Çocukların görüşleri gereğince dikkate alınmalıdır; eğer söylediklerine hiç önem
verilmeyecekse çocukları konuşturmanın da fazla anlamı olamaz.
 Çocuğun görüşlerine verilen ağırlık, çocuğun yaşına ve olgunluk düzeyine göre
değişir.
Madde 16. Çocukların özel yaşam ve özel yaşamın gizliliğine saygı gösterilmesi
hakkı.
Gizliliğe saygı, ergenlerin tıbbi yardım için başvurmalarını teşvik edecektir.
Özel tavsiye ve bilgilere kimin hakkı olduğunun belirlenmesini sağlayacak net
politikaların geliştirilmesi ve bu politikaların yaygınlaştırılması gerekir.
 Küçük çocukların bilgisi tutulan tedavisiyle ilgili yasal düzenlemelerde netlik
gerekmektedir; ilgili politikalar da buna göre geliştirilmelidir.
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Eğitim Materyali 3.3
Çocukların Görüşlerine Saygı Gösterilmesini Destekleyen Savlar











Çocuklar böylece kafalarındaki sorulara yanıt bulurlar ve yanlış anlamalardan
kaçınılmış olur.
Kendilerine daha fazla saygı duyulduğunu hissederler.
Endişeleri hafifler ve tedaviye daha iyi uyum sağlarlar.
Bu, onlara güven verir. Tedavi sürecine katılırlarsa, kendi bilgi ve kavrayışları
dışında bir girişimde bulunulacağına ilişkin korkular ortadan kalkar.
İşbirliğini teşvik eder. Eğer çocuklar bilgiden yoksunlarsa muhtemelen daha çok
korkarlar ve bu nedenle tedavide daha az işbirliği yaparlar. Bunun sonucunda tıbbi
müdahaleler daha ağrılı ve sıkıntı verici olur.
Böylece, bilgi verilmediği zaman ortaya çıkabilecek gereksiz sıkıntıdan kaçınılmış
olunur, yoksa çocuklar kendilerine ne yapılacağı yapılacağı konusunda gereksiz
endişelere kapılabilirler.
Bu sayede kendi sağlık bakımı ihtiyaçlarını daha iyi anlarlar.
Kendi sağlıklarıyla ilgili daha fazla sorumluluk üstlenmeyi isterler.

Çocukların kendilerini ifade etme hakkına karşı savların ele alınması


Çocukların katılım için gerekli ehliyeti veya deneyimi yoktur. Çocuklar,
yaşamlarının farklı yönleri konusunda farklı düzeylerde yetkinliğe sahiptir. Çok küçük
yaşlardaki çocuklar bile hastanenin neyini sevip nesini sevmediklerini ve bunun
nedenlerini anlatabilir ve böylece hastanede kalış sürecini daha az ürkütücü ve
sıkıntılı hale getirmenin yolları konusunda size fikir verebilirler.



Kendilerine hak tanınmadan önce çocukların sorumluluk üstlenmeyi
öğrenmeleri gerekir. Çocukları sorumluluk üstlenmeye özendirmenin en etkili
yollarından biri, öncelikle haklarına saygılı olmaktır. Eğer doktorlar çocukları
dinlerse, kaygılarını dile getirebilmeleri için onlara zaman verirse ve gerekli
bilgilendirmeleri yaparsa, bu çocuklara da güven gelecek ve kendi tedavilerine etkili
biçimde katkıda bulunabileceklerdir.



Çocuklara kendilerini ifade etme hakkı tanınması onlara gereksiz yük bindirir.
Madde 12 çocuklara kararlara katılma yükümlülüğü getirmez; onlara bu hakkı tanır.



Ana babaya saygı kalmaz.
Çocukları dinlemek, onlara saygı göstermek,
başkalarına saygı duymanın değerini kavramada onlara yardımcı olmak demektir.
Yoksa ana babalarına kulak asmamayı öğretmek demek değildir. Dinleme,
çatışmayı çözmenin, çözüm bulmanın ve karşılıklı anlayışı geliştirmenin bir yoludur –
bütün bunlar ise aile yaşamına getirse getirse yarar getirir.
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Eğitim Materyali 3.4

Çocukların Kendi Sağlık Bakımlarına Katılmalarını Sağlayacak Pratik Stratejiler


Farklı yaş gruplarına ve yeteneklere hitap eden çocuk dostu bilgiler hazırlanması.



Durumlarını çocuklarına tam olarak açıklamak üzere zaman ayırın: çocuğun neyi
vardır?Kendisine hangi tedavi önerilmektedir? Mevcut tedavi seçenekleri nelerdir?
Yapılabilecek tercihlerin sonuçları ne olur? Tedavinin yan etkileri nelerdir? Ağrı ve
rahatsızlık olasılığı nedir?



Çocuklara soru sormaları için fırsat tanıyın: kaygılarını öğrenin ve bunlara eksiksiz
ve dürüstçe yaklaşın.



Çocuklara ne istediklerini tanımlamaları için zaman verin. Örneğin eğer bir çocuk
iğneden korkuyorsa onunla konuşarak bu korkunun nasıl giderilebileceğine bakın.



Gizlilikle ilgili politikalar geliştirin ve ilgili personelle birlikte çocukların ve gençlerin bu
politikalardan haberdar olmalarını sağlayın.



Tedaviye rıza konusunda politikalar geliştirin (ilgili yasalarda mesleki karar yetkisi
açısından buna alan tanınmışsa) ve ilgili personelle birlikte çocukların ve gençlerin
bu politikalardan haberdar olmalarını sağlayın.



Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve bunun uygulanmasına dair personele eğitim
verin.



Bir Çocuk Hakları Şartı hazırlayın ve bunu tüm sağlık merkezlerinde, klinik ve
hastanelerde görünür bir yerde bulundurun.
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Eğitim Materyali 3.5
Çocuk Hakları Şartı Özeti
Aşağıdaki çocuk hakları şartında yer alabilecek önerilerin taslak özeti
verilmiştir. Böyle bir şart hazırlanırken, burada nelerin yer alması ve
bunların nasıl dile getirilmesi gerektiği konusunda çocukların da
görüşlerinin alınması gerekir.
Eğer sağlık hizmeti arıyorsam, böyle bir hizmete ihtiyacım varsa veya
fiilen alıyorsam, şunlara hakkım vardır:


Mümkün olan en iyi tedavi ve bakımı alma hakkım vardır.



Dinlenilme ve görüşlerimin ciddiye alınmasını sağlama hakkım vardır.



Bana uygulanan tedaviyi anlamama yardımcı olacak bilgileri edinme
hakkım vardır.



Tavsiye, bilgi ve destek isteme hakkım vardır.



Biri bana dokunmadan bana sorulmasını isteme hakkım vardır.



Özel yaşamımın gizliliğine saygı gösterilmesini isteme hakkım vardır.



I have an equal right to treatment and care, regardless of my sex,
abilities or disabilities, color, race or religion.



I have the right not to be hurt or humiliated.
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Eğitim Materyali 3.6
Oturumdan Çıkartılacak Temel Dersler


Çocuklar, mümkün olan en küçük yaşlardan başlayarak kendi sağlık bakımlarına
aktif biçimde katılma hakkına sahiptir.



Katılımdan kastedilen, çocukların ifade ettikleri düşünceleri dinlemek ve görüşlerini
ciddiye almak, kendi sorumluluklarını üstlenme bakımından gelişim halindeki
yeteneklerine saygılı olmak ve özellikle ergenler söz konusu olduğunda özel
yaşantının gizliliğinin önemini kavramaktır.



Çocukların katılımı ilkesel olarak önemlidir. Herkesin kendini etkileyecek kararlara
katılma hakkı vardır. Gerek bakımın kalitesinin sağlanmasında gerekse çocuğun
genel esenliğinde sağlanacak önemli pratik yararlar, onları sağlıkla ilgili kararlara
katmaktan geçer.



Çocukları bunlara katma yolundaki bir kararlılığın yaşama geçirilmesi pratikte önemli
değişiklikler gerektirir. Çocuklarla ilgilenen bütün sağlık çalışanlarının ve yardımcı
personelin eğitilmesi, çocuklarla konuşmak ve onları dinlemek için zaman ayrılması,
çocuk dostu bilgiler sağlanması ve örnek uygulamalar için kurallar ve politikalar
geliştirilmesi, yapılacak işler arasındadır.



Çocuklara saygı kültürünün yaşama geçirilmesi, kendileri için nelerin önem
taşıdığını, neyin nasıl değişmesini istediklerini öğrenmek üzere çocukların
kendilerine danışıldığı bir süreç içinde gerçekleşmelidir.

85

Modül 4
Uygulamada Çocuk Haklarına Saygı:
Topluluk Sağlık Sistemleri

Sağlık çalışanları için CRED-PRO Çocuk Hakları Müfredatı

Amerikan Pediatri Akademisi ile Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Akademisi’nin özgün
müfredatından hareketle uygulamadan çıkan dersler ışığında geliştirilmiş ve değiştirilmiştir
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Modül 4

Uygulamada Çocuk Haklarına Saygı:
Toplum Sağlığı Sistemleri
Öğrenme Hedefleri:
1. “Erişilebilir en üst sağlık düzeyi” ve topluluk sağlık sistemlerinin kavramsallaştırılması
ve anlaşılması;
2. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme (Sözleşme) tarafından belirlenen hakların
topluluk sağlık sistemlerini olumlu etkilemek için nasıl kullanılabileceğini belirlemek
ve kavramak;
3. Topluluk sağlık sistemlerinin (hastaneler ve sağlık merkezleri) halen çocuk haklarına
saygıyı ortaya koyan üç uygulamasını ve buralarda iyileştirme ve değişim için en az
üç fırsat belirlemek;
4. Topluluk sağlık sistemlerinin (hastaneler, sağlık merkezleri, ortak uygulamalar)
hizmetlerin ayrımcı olmaması, çocukların yararını gözetmesi ve gelişimlerine
çocukları da katmasına yardımcı olarak stratejilerin öğrenilmesi;
5. Topluluk sağlık sistemlerinin hizmet sunumunda gelişimsel çocuk hakları temelli bir
yaklaşımı yaşama geçirmesine nasıl yardım edilebileceğinin kavranması.

Modül 4’ün içeriği
Bu Modül, çocuk haklarına saygı kararlılığının ve Sözleşme’nin kavranmasının, sağlık
politikalarını ve sağlık hizmetlerinin sunumunu nasıl etkileyebileceğini ele almaktadır.
Modül, “optimal sağlık” ve “topluluk sağlık sistemi” terimlerini netleştirerek
başlamaktadır. Etkinlikler, tüm çocukların haklarına kararlılık ve süreklilik temelinde
saygının salt iyi niyetle sağlanamayacağını gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Niyetlere,
hizmetlerin tasarlandığı, geliştirildiği ve sunulduğu yapılardaki, süreçlerdeki ve
davranışlardaki değişiklikler eşlik etmelidir. Modül, çocukların ihtiyaçlarına öncelik
tanınması ve daha çocuk dostu hizmetler geliştirilmesi için gerekli kültürel değişiklikleri
etkilemek üzere hazırlanıp uygulanacak stratejilerin tartışılmasıyla sona ermektedir.
Maddeler 2, 3, 6, 12, 24 ve 29, çocukların yaşam, en ileri sağlık düzeyi ve optimal
gelişimle ilgili temel haklarının tümünü kapsayan başlıca Sözleşme maddeleridir. Gerek
bunlar gerekse diğer destekleyici maddeler bu modüle ait 1. Eğitim Materyali’nde
verilmektedir.
Etkinlikler ve tartışma
Sözleşme’nin ilkeleri ve standartları mümkün olan en iyi sağlık hizmetlerinin
sunulmasında bir araç olarak kullanılabilir. Bu modülde ele alınan konulara ilişkin
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kavrayışınızı güçlendirmek için Modül 2’de yer alan hakların bölünmezliği ve karşılıklı
ilişkisi ile ilgili materyalden yararlanabilirsiniz.
Etkinlik 4.1, uygulama alanınızda ve topluluğunuzda çocuğun mümkün olan en ileri
sağlık düzeyi hakkının ne ölçüde gözetildiği konusunda düşünmeniz ve standartların
yükseltilmesi için hangi alanlarda değişiklik gerektiğinin saptanması ve ne tür stratejiler
geliştirilebileceğini ortaya çıkarmanız için hazırlanmıştır. Etkinlik 4.2, sağlık hizmetleri
alan belirli bir çocuk perspektifini varsayar, çocuğun bu hizmetleri nasıl, ne şekilde alıyor
olabileceğini gündeme getirir ve eğitime katılanlardan bu hizmetlerin ve/veya
politikaların nasıl daha çocuk dostu hale getirilebileceği konusundaki fikirlerini sorar.
Etkinlik 4.3, haklara saygılı sağlık kuruluşlarında izlenecek politikalar konusunda kendi
kurallarınızı oluşturmanıza yardımcı olur.
Etkinlik 4.1

Etkinlik 4.1’de yer alan soruların amacı, çocukların mümkün olan en ileri sağlık
durumu haklarının korunması önündeki engellerle ilgili düşünceleri, diyalogu ve
tartışmaları harekete geçirmektir. Etkinliğin başlıca odak noktası, kendi sağlık
çalışmalarınızda ve sağlık politikasında çocukların haklarına nasıl saygılı olunacağıdır.
Etkinlik 4.1
Çocuğun Mümkün Olan En İyi Sağlık Durumuna Ulaşma Hakkının Korunması
Amaç
Sağlık hizmetlerinin çocuk haklarının bütüncül merceğinden değerlendirilmesi ve bu
hizmetlerin Sözleşme’ye uygun hale gelmesi için ne ölçüde değişmesi gerektiğinin
belirlenmesi
Yönergeler
Lütfen, aşağıdaki soruları yanıtlarken kendi klinik ve kişisel deneyimlerinizden hareketle
bir çerçeve oluşturun:
1. Mümkün olan en ileri sağlık düzeyi hakkı tüm çocuklar için korunup güvence altına
alınmış mı? Eğer alınmamışsa bundan hangi çocuklar zarar görüyor ve nasıl?
2. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde olmak üzere mevcut sağlık politikası ve
uygulamalarına içsel olup çocuk haklarının ihlali anlamına gelen somut örnekler
belirleyin.
3. Aşağıdaki haklara ne ölçüde saygı gösteriliyor:
 Bilgi edinme hakkı?
 Oyun hakkı?
 Eğitim hakkı?
4. Bir sağlık çalışanı aşağıdaki hususları nasıl açığa çıkarabilir?
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Çocukların hizmetler hakkında ne düşündükleri?
Çocukların hangi hizmetlerin geliştirilmesini istedikleri?
Çocukların hizmetlerde ne gibi değişiklikler istedikleri?

Etkinlik 4.1 ile ilgili Tartışma
“Mümkün olan en ileri sağlık durumunu” ve neyin mümkün olduğunu farklı ülkelerdeki
farklı konumdaki çocuklar için belirlemek güçtür. Bununla birlikte, Sözleşme ilkeler ve
standartlardan oluşan bütünlüklü bir çerçeve sunmaktadır ve bu çerçeveden hareketle
verilen hizmetlerin tüm çocuklar açısından en iyi sağlık sonuçlarını verip vermediğinin
değerlendirilmesi mümkündür. 6. ve 24. Maddeler çocuğu bir bütün olarak alan bir
yaklaşımı önermektedir. Örneğin, hastaneye alınan bir çocuk tıbbi durumu açısından
kaliteli bir tedavi görüyor olsa bile, eğer bu çocuk ailesiyle yeterince temas edemiyorsa,
eğitim ve oyun için fırsat bulamıyorsa ve tedaviyle ilgili kararlara katılamıyorsa çocuğun
durumu bunlardan olumsuz etkilenecektir.
Etkinlik 4.1’deki sorular karşısında, aklınıza bir dizi potansiyel perspektif gelmiş olabilir.
Çocukların mümkün olan en iyi sağlık hizmetleri ve bakımı hakkı açısından, belki de
marjinal konumdaki çocukların karşılaştıkları güçlükler aklınıza gelmiştir (engelliler, etnik
gruplara veya yerli halklara mensup olanlar, yoksullar, dışlanmışlar ve kurumlarda
bakılan çocuklar). Çocuk haklarına yönelik olarak uygulamalar ve sağlık politikasından
kaynaklanan özel ihlaller arasında şunlar da yer alabilir:
 Çocuk koruma işlem ve düzenlemelerinin olmayışı veya uygulanmaması,
 Çocukların personel tarafından fiziksel istismara maruz bırakılması,
 Çocukların yeterli güvence olmadan akıl sağlığı kurumlarına kapatılmaları,
 Çocuğun yüksek yararını gerektiği kadar dikkate almadan araştırma yapma.
Hizmetlerin değerlendirilmesine çocukları da katmayla ilgili fikirler:
 Tedavi ettiğiniz çocuğun bu konudaki görüşünü alma
 Yöredeki okullarla işbirliği ve okullardaki çocuklarla toplantılar düzenleme
 Hastane hizmetlerinden yararlanan çocuklar tarafından doldurulmak üzere gene
çocuklarla birlikte bir değerlendirme formu hazırlama
 Yerel okullarda dolaştırılacak bir anket hazırlama
 Yerel bir çocuk HDK’sından yöredeki çocuklarla bir danışma toplantısı
düzenlemesini isteme
 Sunduğunuz hizmetlerle ilgili geri bildirim almak üzere bir gençlik forumu düzenleme
ve gelecekte yapılacak iyileştirmeler için bir protokol hazırlama
 Bir konferans düzenleyip gençlere katılma çağrısı yapma.
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Etkinlik 4.2
Etkinlik 4.2 kuramsal olandan kalkarak çocuk dostu sağlık hizmetleri geliştirilmesine
yönelik özel stratejilerin tartışılmasına yönelir. Bir sağlık hizmetinin bundan yararlanan
çocuğa nasıl geldiğinin bilinmesi önemlidir. Sağlık hizmetleri ne kadar çocuk dostudur
ve bu hizmetlerde çocukların haklarına saygı duyulmasını sağlamak için neler
yapılabilir?
Etkinlik 4.2
Sağlık Merkezleri, Klinikler ve Hastaneler Ne Kadar Çocuk Dostudur?
Amaç
Çocukların nasıl bir dünyada yaşadıklarını kavramada, topluluk sağlık sistemlerinin
çocuk dostu ve haklara saygılı duruma getirilmesinin yollarını düşünmede yardım.
Yönergeler
7 yaşında, etnik azınlığa mensup bir erkek çocuk ya da tekerlekli sandalyeye mahkûm
14 yaşında bir kız çocuk olduğunuzu düşünün. Tedavi için bir hastaneye veya sağlık
merkezine gittiniz.
Bu çocuklardan biri olarak size sunulan hizmeti düşünün, size nasıl davranabilirler?
Ortamı daha çocuk dostu hale getirmek için neler yapılabilir?
Şimdi, kendinizi evsiz, gay/lezbiyen/travesti bir kişi veya toplumca damgalanmış ve
kıyıya itilmiş bir çocuk olarak düşünün. Bütün bunlar sağlık hizmetlerine erişiminizi ve
aldığınız hizmetin kalitesini nasıl etkileyebilir?
Etkinlik 4.2 ile ilgili Tartışma
Yukarıdaki etkinlikte kendinizi yaşça küçük birinin yerine koyduğunuza göre, dünyayı bir
yetişkinin penceresinden çok daha farklı biçimde görmüş olmalısınız. Şimdi, düşünme
ve tartışma açısından, yetişkin olarak, çocukken yaşamış olduğunuz dünyayla ilgili
aşağıdaki soruları düşünün.
Kabul/bekleme alanları. Ortam nasıl, çevrede uygun oyuncaklar, dergiler ve afişler var
mı? Çocuklar için rahat oturacakları yerler var mı?
Çocukların güven içinde
oynayabilecekleri mekânlar var mı? Verilen hizmetlerle ilgili olarak yaşlarına uygun
bilgiler veriliyor mu? Yörede konuşulan dil ile bilgilendirilmeleri mümkün mü?
Klinikler. Çocukları doktorun görmesi için uzun süre beklemeleri gerekiyor mu;
gerektiğinde yardım ve bilgi isteyebilecekleri kendilerine söyleniyor mu? Her randevuda
çocukları aynı doktor/danışman mı görüyor? Çocuğun istediği soruyu sorabilmesi için
kendisine yeterli zaman ayrılıyor mu?
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Hastane koğuşları. Çocuklara koğuş hakkında ve koğuşta kendilerinden kimin
sorumlu olduğuna dair yeterince bilgi veriliyor mu? Gerektiğinde yardım isteyecekleri bir
personelin adı kendilerine veriliyor mu? Eğer ihtiyaçları varsa bilgi ve yardım istemeleri
için teşvik ediliyorlar mı? Haklarını belirten bir liste görebilecekleri bir yere asılmış mı?
Hastanedeki çocuklarını desteklemek üzere oraya gelen aile yakınlarına ilgili sağlık
personeli yardımcı oluyor mu? Tasarım ve dekor yaşa uygun mu? Ameliyat veya ağrı
verici bir tedavi sırasında çocuğa nasıl yardım ediliyor, ne gibi hazırlıklar yapılıyor?
Kaygı, korku veya dileklerini dile getirebilmeleri için çocuklara fırsat veriliyor mu?
Hastane hizmetleri.
Çocuklar hastanede kaldıkları süre içinde eğitimlerini de
sürdürüyorlar mı? Oyun ve eğlence için ne gibi imkânlar var? Bunlar yaşa uygun mu?
Verilen yemekler çocuklara uygun mu? Hastanede çıkan yemekler ve diğer hizmetler
konusunda çocuklara hiç görüşleri soruldu mu?
Eğitim Materyali 4.2 çocuk haklarına saygılı olunmasını sağlayacak kamu politikası
hizmet ortamının ve çerçevesinin nasıl oluşturulabileceğine ilişkin birtakım fikirler
sunmaktadır. Etkinlik 4.3
Bu etkinlik, hastanenizin veya sağlık merkezinin nasıl daha fazla çocuk dostu
olabileceğine ilişkin politikalar üzerinde düşünmeniz için hazırlanmıştır.

Etkinlik 4.3: Çocuk Hakları Şartı
Amaç:
Toplum sağlığı hizmeti sistemlerinde çocuk hakları için bir bildirge oluşturma.
Yönergeler:
Arjantin örneği (aşağıya bakınız) üzerinde düşünerek kendi topluluk sağlık sisteminiz
için geçerli bir çocuk hakları şartı hazırlayın.

HASTANELERDEKİ ÇOCUKLARIN HAKLARI
Arjantin Pediatri Derneği ve UNICEF
Hastanelerdeki Çocukların Hakları Şartı
Çocuk Haklarına dair Sözleşme, Yasa 23.849, UNICEF, Arjantin

1. Çocuklar hastaneye ancak tedavilerinin evde veya yataksız başka tesislerde
yapılamayacağı durumlarda kabul edilmelidir.
2. Hastanede yatan çocukların yanlarında sürekli olarak ana babalarının veya bir bakıcılarının
bulunması hakları vardır.
3. Ana babalar, çocuklarının bakımına katılmaya özendirilmeli, bu konuda kendilerine yardımcı
olunmalı ve hastanenin rutin işleri konusunda kendilerine bilgi verilmelidir.
4. Ana babalar ve çocuklar, yaşlarına ve/veya gelişim durumlarına göre, gerekli bilgilere
ulaşabilmelidir.
5. Hasta çocukta fiziksel veya duygusal stres oluşmaması için her tür çaba gösterilmelidir.
6. Çocuklar ve ana babaları sağlık bakımıyla ilgili tüm kararlara katılma hakkına sahiptir.
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7. Her çocuk tedavide acıdan ve gereksiz formalitelerden korunmalıdır.
8. Klinik testler veya başka işlemler, incelemeler yapılacaksa, hasta çocuğa ne gibi işlemlerin
yapılacak olduğu konusunda ana babalara detaylı bilgiler verilmeli, ana-babanın durumu
kavraması üzerine de kendilerinden yazılı onay alınmalıdır (bilgiye dayalı onay).Eğer çocuk
durumu anlayabilecek kapasitede ise, bu testlere katılıp katılmayacağına kendisi karar
vermelidir.
9. Çocuğun, çok özel istisnalar dışında, kendisiyle aynı gelişimsel ihtiyaçlar içinde olan başka
çocuklarla aynı hastanede kalma hakkı vardır ve zorunlu bir durum olmadıkça çocuklar
hastanelerde yetişkin odalarında kalmamalıdır.
10. Hastanedeki çocuklara, yaşlarına, sağlık durumlarına ve hastanedeki imkânlara göre oyun
oynamaları, boş zaman değerlendirmeleri ve eğitimlerini sürdürmeleri için her tür imkân ve
tesis sağlanmalıdır.
11. Çocuklara, kendilerinin ve ailelerinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını bilen ve bu ihtiyaçlara
cevap verebilecek donanıma sahip personelce bakılmalıdır.
12. Sağlık ekibi ve çocuğu tanıyan grubun sağladığı bakım ve tedavinin sürekliliği mutlaka
sağlanmalıdır.
13. Hastanedeki çocuklara her zaman nezaketle ve anlayışlı davranılmalı, onurlarına ve özel
yaşamlarına saygı gösterilmelidir.

Sonuç
Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve sunulmasında çocuk haklarının gerçek anlamda
ve tutarlı biçimde göz önünde bulundurulması kendi başına olacak bir iş değildir.
Ortada, çocuklarınkine göre birbiriyle rekabet halinde ve daha güçlü çıkarlar ve sesler
vardır. O halde, hizmetler geliştirilirken, bu hizmetlerin çocukların haklarını kollayıp
geliştirme bakımından titizlikle incelenmesini sağlayacak sistemlerin devreye sokulması
gerekir. Bu Modüldeki temel noktalar şunlardır:
1. Çocukların yaşam hakkı ve en iyi sağlık durumuna ve en iyi sağlık hizmetlerine
ulaşma hakları vardır.
2. Hizmetlerle çocuk sağlığının ve gelişiminin güvenceye alındığını, mümkün olan
en iyi sonuçların alındığını varsaymak kendi başına yeterli değildir. Çocuk
haklarını gerçekten koruduğunu ve geliştirdiğini görmek için hizmetleri titizlikle
izlemek gerekir.
3. Sözleşme’deki temel ilkeler, standartların
gözetilmediğinin izlenmesinde kullanılabilir.

tüm

çocuklar

için

gözetilip

4. Çocuğun yüksek yararına tutarlı biçimde öncelik tanınmasında, hizmet
sunumunda belirli sistemlerin devreye sokulmasının ve kurumsallaştırılmasının
yararı olabilir. Standartları yükseltmeye yönelik bu sistemler, eğitimi, danışmayı,
bütçe analizini ve hizmetlerin entegre biçimde planlanmasını içerecektir.
Çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında sorulacak
sorular, bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakileri de kapsamalıdır:
 Tüm çocuklar hizmetlere eşit biçimde erişebiliyor mu?
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Hizmetler çocukların yararına ve onlara göre mi yoksa yetişkinlerin yararına ve
onlara göre mi tasarlanmış?



Hizmetleri iyileştirmenin bir yolu olarak çocukların görüşlerine başvuruluyor mu?



Çocuklar şiddet ve istismarın her türünden korunuyor mu?

Bu sorulara olumlu yanıtlar verilebilirse, çocuklara hizmet verilen ortamların çocuğun
mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaşması açısından saygılı ve katkı yapıcı hale
gelmesi de mümkün olacaktır.
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Modül 4 için temel okuma materyalleri
4.1

Sağlık kavramının anlaşılması

Topluluk sağlık sistemlerinin çocuk haklarının yaşama geçirilmesine nasıl yardımcı
olabileceğinin belirlenmesi için önce “sağlık” ne anlama gelir bunu bilmek ve optimal
sağlığa katkıda bulunan etmenleri belirlemek gerekir.
Çoğu kez sağlık dendiğinde bundan insanın hasta olmama durumu anlaşılır. Oysa
sağlık bunun ötesinde bir durumdur ve şöyle tanımlanabilir:
“Sağlık yalnızca herhangi bir hastalığın bulunmaması değil, zihinsel, fiziksel ve
sosyal açıdan iyi durumda olmadır... Ulaşılması mümkün en ileri sağlık durumuna
ulaşma, etnik kökeni, dini, siyasal ideolojisi, sosyal ve ekonomik koşulları ne olursa
olsun tüm insanların temel haklarından biridir”.
Dünya Sağlık Örgütü 1948
Bir çocuğun sağlığı, yaşamındaki bir dizi etmen tarafından belirlenir. Bu etmenler
arasında şunlar da yer almaktadır: sosyoekonomik durum, kültür, temel ihtiyaçlara ve
hizmetlere erişim (su, sanitasyon, yiyecek), ana babanın ve çocuğun kendisinin eğitim
düzeyi, boş zaman ve oyun oynama, yetişkinlerin sağladığı bakım ve koruma, değer
verilme ve giderek daha fazla sorumluluk üstlenme. Sağlık ve gelişim açısından en ideal
durumda olan, ‘sağlıklı’ çocuklar için, topluluk sağlık sistemleri çocuk sağlığına yönelik
bütüncül bir anlayışı benimsemeli, hizmetler de bu anlayış çerçevesinde düzenlenip
verilmelidir. Bir önceki Modülde, bir sağlık çalışanının Sözleşme’de yer alan ilkeleri
kendi çalışmasına nasıl uygulayabileceğinin yollarını tartışmıştık. Ayrıca, Sözleşme’nin
ilkeleri ve standartları, sağlık politikası ve hizmetlerinin düzenlenip uygulanması
bakımından önemli mesajlar içerir. Bu ilkeler ve standartlar, her kademede sağlık
politikasının geliştirilip izlenmesi için bir çerçeve olarak kullanılabilir. Ayrıca bunlar,
çocuklara verilen hizmetleri değerlendirmeye yönelik bir mercek olarak da kullanılabilir.

4.2

Sözleşme’deki ilgili Haklar

Çocukları mümkün olan en sağlıklı duruma getirme kararlılığı sağlık alanında
çalışanların aşina oldukları bir ilkedir. Ancak, Sözleşme buna bir boyut daha
eklemektedir. Çocuk sağlığında haklara dayalı bir yaklaşımın yaşama geçirilmesi, çocuk
sağlığını geliştirmeye yönelik politikaların Sözleşme’deki tüm hakları dikkate almasını
gerektirir. Başka bir deyişle, sağlık hakkı diğer haklardan yalıtık biçimde ele alınamaz.
Bu bağlamda aşağıdaki hakların da dikkate alınması gerekir:
a) Sağlıkla ilgili hükümler
Sözleşme’nin 6 ve 24. Maddeleri açıkça sağlık bakımı ve hizmetlerinden söz etmektedir
ve eldeki kaynakların azami ölçüde çocuk sağlığını ve gelişimini kollayıcı sağlık
hizmetleri için yatırım yapma yükümlülüğü getirmektedir.
Madde 6. Yaşama ve optimal gelişme hakkı, hangi gerekçeyle olursa olsun hiçbir
ayrım gözetmeden tüm çocukları eşit koruyacak hizmetler sunma yükümlülüğü getirir.
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Bu hak ayrıca çocukların tam olarak gelişmelerine imkân tanıyacak bir ortam
oluşturulmasını gerektirir. Bu da sağlığı aktif biçimde geliştirecek politikalar ve hizmetler
anlamına gelir.
Madde 24. Mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşma ve sağlık hizmetlerinden
yararlanma hakkı, hükümetlerin, sağlık hizmetlerine erişim hakkında hiçbir çocuğun
yoksun kalmamasını sağlama sorumluluğunu vurgular. Daha özel olarak bu madde
hükümetlere aşağıdakilere ilişkin önlemler alma görevini verir:
 bebek ve çocuk ölümlerini azaltma;
 temel sağlığa vurgu yaparak tüm çocuklara tıbbi yardımda bulunma;
 hastalıklar ve malnütrisyonla mücadele
 doğum öncesi ve sonrası bakım;
 halk sağlığı eğitimi;
 ana babalara yönelik rehberlik ve aile planlaması eğitimiyle önleyici sağlık
hizmetlerini geliştirme;
 çocuk için zararlı veya çocuğu dışlayıcı geleneksel uygulamaları önleme.
b) Genel ilkeler
Madde 2 – ayrım gözetmeme
Madde 3 – yüksek yarar
Madde 12 – çocuk katılımı
c) İlgili diğer maddeler
Madde 19 – şiddetin her biçiminden korunma hakkı
Madde 9 – ana babadan ayrılmama hakkı
Madde 28 – eğitim hakkı
Madde 29 – eğitimin amaçları
Madde 31 – oyun hakkı
Madde 37 – keyfi biçimde gözaltına alınmama hakkı
Madde 8 - kimliğini bilme hakkı
Madde 37 – zalimce veya insanlık dışı muameleye maruz kalmama hakkı

4.3

Çocuk haklarını ileriye taşıyan sağlık hizmetleri geliştirilmesi

Sağlık çalışanları, çocuğun mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaştırılması
kavramına aşina olduklarından, özel olarak sağlıkla ilgili maddeler burada ayrıntılarıyla
ele alınmamıştır. Aşağıdaki bölüm, haklara saygılı topluluk sağlık sistemlerinin ilgili diğer
haklara nasıl yaklaşması gerektiğini ele almaktadır.

Genel ilkeler
Madde 2. Ayrım gözetmeme
Her çocuğun, Sözleşme’de yer alan tüm haklar için eşit saygı görme hakkı vardır.
Uygulamada ise, tüm çocukların sağlık hizmetlerine eşit erişebildikleri durumlar nadirdir.
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Belirli gruplara mensup çocukları sağlık hizmetlerine erişimden alıkoyan ayrımcılık, her
zaman doğrudan bu amaç gözetilerek yapılmayabilir de. Örneğin, sağlık politikalarının
uygulandığı ve sağlık hizmetlerinin verildiği biçimler de sonuç olarak böyle bir niyet hiç
olmasa bile dolaylı yollardan ayrımcılıkla sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra, belirli çocuk
gruplarını dışlayan veya onlara karşı ayrımcılık güden sosyal veya kültürel tutumlar da
olumsuz rol oynayabilir. Örnekler arasında aşağıdakiler de yer almaktadır:


Engelli çocuklar22. Engelli bir çocuğun yaşam hakkı ile engelli olmayanınki
arasında hiçbir fark olamaz. Sözleşme çok açık biçimde her çocuğu eşit değerde
tutar. Ne var ki, birçok ülkede engelli çocuklara sahip oldukları değer kadar
değer verilmemektedir. Kimi ülkelerde engelli çocukların ölmelerine göz yumulur
veya bu çocuklar tedaviden yoksun bırakılır. Down sendromu olan çocuklar,
yaşam kaliteleri bu sayede iyileşebilecek ve yaşam beklentileri artabilecekken
genellikle kalp ameliyatına alınmazlar. Bu tür uygulamaların temelinde, herhangi
bir engellilik veya sakatlık durumunun yaşamın değerini azalttığı inancı yatar;
sağlık çalışanlarının yaşam kalitesi hakkında verdikleri hükümlerin tedaviye
başvurulup vurulmayacağını da belirlemesi gerektiği düşünülür. Kimi ülkelerde
sağlık çalışanları, engelli çocuklarını kurumlara yerleştirmeye ana babaları
özendirmektedir. Bu yönde tavsiyede bulunanlara göre, böyle çocuklar gözden
uzak kalması gereken kabul edilmez bir yük durumundadır. Oysa kuruma
yerleştirilen bir çocuğun optimal gelişim fırsatı da bu durumdan büyük olasılıkla
zarar görecektir. Bu çocuklar aile yaşamından, toplumla bütünleşmeden,
arkadaşlıklardan, oyundan ve eğitimden mahrum bırakılmaktadır. Bunun yerine
yapılması gereken ise, çocuğa gerekli sağlık bakımının sağlanması, ailelere
sosyal destek verilerek onları çocuğu koruyup yaşam ve sağlık hakkını
gerçekleştirecek duruma getirmektir.

 Toplumsal cinsiyet
Genel olarak, sağlık politikaları ve sistemleri topluma yerleşik toplumsal cinsiyet
kalıplarını tekrarlar ve çoğu kez bu kalıpların başlı başına bir sorun teşkil ettiğini
göremezler. Örneğin, çocuk sağlığına ilişkin birçok politika ve program bugün bile
“ana-çocuk sağlığı” adını taşır. Burada temel varsayım, annenin çocuğun
sağlığından sorumlu olduğudur. Oysa bu adlandırma, erkekleri/babaları bu
programlara katılmaktan alıkoyabilir ve böylece çocuğun mümkün olan en iyi
sağlık durumuna ulaşma fırsatlarını köreltebilir. Kimi ülkelerde doktorların büyük
çoğunluğu erkektir ve bu da kızların özel konularda doktorlara başvurmalarını
güçleştirmektedir. Ayrıca, kimi durumlarda sağlık hizmetleri için başvurulurken kız
çocuklara geri planda yer verilmektedir. Sağlık hizmetleri, gerek kız çocuklara
yönelik ayrımcılığı ortaya koymak, gerekse bu sorunu hizmetlerin örgütlenmesi
Ayrıca bakınız, Engelli Kişilerin Haklarıyla ilgili BM Sözleşmesi. Bu Sözleşme’de engelli çocukların haklarının
korunmasına yönelik özel hükümler yer almaktadır. Ayrıca bakınız, ÇHK’nin engelli çocukların haklarını konu alan
9 sayılı Genel Yorumu, CRC/GC/9, Eylül 2006,
http://www.icc.org.tr/tr/yayinlar/BM%20CHK%20Genel%20Yorumlar%202006-2008.pdf.
Bu belgelerin dışında bakınız: Promoting the rights of children with disabilities: A guide to using Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, Lansdown G, Save the Children, Stockholm, 2008
http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/see-me-hear-me_tr.pdf
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ve personel görevlendirmesi açısından bunu aşmak için aktif önlemler almak
durumundadır. Hem kız hem de erkek çocukların mümkün olan en iyi sağlık
hizmetlerine erişimini sağlamak için ailelere eğitim ve destek verilmelidir.
 Etnik azınlıklara mensup veya yerli halktan çocuklar
Sağlık hizmetlerinin nasıl geliştirildiği ve düzenlendiği çoğu kez nüfusun
çoğunluğunun kültürel ve sosyal değerlerini yansıtır. Herhangi bir ülkede,
personelin kullandığı dil, özel yaşantıya ve gizliliğe ilişkin tutumlar, verilen bilgiler,
çocuklara nasıl davranıldığı, ana baba/çocuk ilişkilerine ilişkin varsayımlar vb
çocukların sağlık hizmetlerine erişimi ve alınan hizmetlerin kalitesi üzerinde etkili
olur. Azınlık topluluklardaki çocuklar ve ana babalar açısından, verilen hizmet
yabancı, kabul edilemez, hatta düşmanca olabilir. Sizin dilinizi konuşmayan,
kültürünüzü anlamayan veya değerlerinize saygı duymayan sağlık çalışanlarıyla
iletişim kurulması muhtemelen güç bir deneyim olacaktır ve bu da sağlık
hizmetlerine başvurma açısından isteksizlik yaratabilir. Yardım istendiğinde bile
bu yardımın kalitesi yetersiz iletişim, endişe ve karşılıklı güvensizlik yüzünden
zedelenebilir. Tüm çocukların sağlık hizmetleri alma açısından eşit durumda
olduklarının kabulü ve buna saygılı olunması, hizmetlerin kültürel açıdan duyarlı
biçimde tüm topluluklara sunulmasını gerektirir.


Yoksul çocuklar. Yoksul çocuklar muhtemelen sağlık hizmetlerine en fazla
gerek duyan kesim olduğu halde çoğu kez bu hizmetlere başkalarına göre çok
daha sınırlı erişebilmektedir. Yoksul çocukların kaza geçirme, yetersiz beslenme,
rutubetli ve sağlıksız yerlerde oturuyor olmaları, şiddete ve uyuşturuculara açık
olmaları gibi riskleri daha yüksektir. Hizmetlere erişim önündeki ilk engel, sağlık
hizmetlerinin ücretli olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bununla birlikte, erişimin
önünde başka engeller de vardır. Sağlık hizmetlerinin genellikle kentsel
yerleşimlerde toplanması, kırsal topluluklarda yaşayan yoksul çocukların bu
hizmetlere erişimini daha da güçleştirir. Kentlerde yaşayanlar için bile,
hastanelere ve kliniklere gidiş, düşük gelirli aileler için çok masraflı ve zaman
alıcı olabilir. Randevular ana babanın çalışma saatlerine denk gelebilir ve böyle
durumlarda işten ayrılıp randevuya gitme ücret kaybına yol açabilir. Yoksul
ailelerin, örneğin çocuklarının sağlık alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin bilgileri de az
olabilir; aşıların önemini ve enfeksiyon riskini bilmeyebilirler. Çocuklarını nasıl
sağlıklı halde koruyabileceklerine ilişkin bilgilere de güç ulaşabilirler. Eğer yoksul
çocukların en iyi sağlık durumuna ulaşma haklarında ayrımcılığa maruz
kalmamaları isteniyorsa, sağlık hizmetlerinde bu tür engeller dikkate alınmalıdır.



Ergenler. Ergenler, uygun sağlık hizmetlerine erişim bakımından en riskli grubu
oluştururlar. Oysa yaşları gereği bakım ve hizmetlere en fazla ihtiyaç duydukları
bir dönemden geçmektedirler. Bu güçlükler gözetilerek bakıldığında, hizmetleri,
gençler sağlık çalışanlarına yaklaşırken güven duyacakları, onları
cesaretlendirecek şekilde düzenleyip sunmak önem kazanmaktadır. Ergenlerin
sağlık hizmetlerine erişimi önündeki kimi engeller şunlardır:
o Sağlık hizmetleri çoğu kez gençlerin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde
düzenlenmemektedir.
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o Ana babalarıyla temas edileceğinden çekindikleri için ergenler çoğu kez
doktorlarla konuşmada isteksiz davranmaktadır – gizlilik istedikleri halde
kendilerine özel tavsiye ve tedavi verilmemektedir..
o Kişisel meselelerini yetişkinlerle konuşmaktan genellikle utanmakta ve
bundan sıkıntı duymaktadırlar.
o Cinsel sağlık veya üreme sağlığı gibi alanlarda yardıma ihtiyaç
duyduklarında eleştiri veya sansürden korkmaktadırlar.
o Ana babaların çocuklarının bu yaşlardaki sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının
farkında olmaları daha düşük bir olasılıktır ve dolayısıyla onları bu yönde
teşvik etmeleri de pek beklenemez.


Kurumlardaki çocuklar. Çocuklar akıl ve ruh sağlığı klinik ve birimlerine, çocuk
yurtlarına veya suç işleyenlerin tutuldukları yerlere konulmuş olabilirler. Bu
çocuklara yönelik sağlık hizmetleri çeşitli nedenlerden dolayı yetersiz
kalabilmektedir. Örneğin, doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına sınırlı erişim,
yardım için nereye başvurabileceklerini onlara kimsenin söylememesi veya sağlık
ihtiyaçlarıyla ilgili sorumlulukları kimsenin üstlenmemesi bu nedenler arasındadır.
Mümkün olan her durumda, kurumlardaki çocuklara bulundukları kurumlara özel
hizmetler vermek yerine bu çocukların diğer tüm çocuklar için geçerli hizmetlere
başvurabilmeleri sağlanmalıdır. Herkese verilen hizmetler daha az
damgalayıcıdır, çocuğun özel yaşantısına ve gizliliğine daha saygılı olabilir ve
diğer çocuklara verilen hizmetlerle aynı standartlarda hizmet almalarını
sağlayabilir.

Özetle, sağlık hizmetleri tüm çocuklara evrensel ve eşit sağlık hizmeti götürmeyi
amaçlayan iyi niyetle sunuluyor olsa bile, özel durumların ortaya çıkardığı engelleri
ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınmadıkça her toplumda çok sayıda çocuk
hizmetlere erişimde ayrımcılığa maruz kalacaktır.










Ayrım gözetmeyen hizmetler için önerilenler arasında, bunlarla sınırlı
kalmamak kaydıyla aşağıdakiler yer almaktadır:
Topluluğun sosyal, ekonomik ve etnik bileşimi ile ilgili bilgiler toplanması.
Topluluğun bileşiminden hareketle hizmet kullanımı analizi yapılması ve
hizmetlerden yeterince yararlanamayan çocuk gruplarının belirlenmesi.
Sağlık hizmetleri olarak nelere ihtiyaç duyduklarını belirlemek üzere yeterince temsil
edilmeyen gruplardan ailelerin ve çocuklarının görüşlerinin alınması
Personelin yanı sıra çocukların ve ana babaların da görüşleri alınarak çocukların
özel yaşamın gizliliği ve tedaviye razı olma hakları ve benzeri kritik konularda net
politikalar geliştirilmesi ve uygulanması.
Hizmetlerin yerel topluluktaki herkesin kültürel ve dinsel değerlerine saygılı biçimde
verilmesinin sağlanması: örneğin, kız çocuklar için kadın doktorlar, özel yaşamın
gizliliğine uyma, ibadethaneler, yeterli yiyecek, konuşulan her dilden bilgi, tercüman
bulundurma gibi.
Tüm personelin, engelli olsun olmasın çocukların eşit yaşam hakkı olduğunu
kavramasını ve buna saygı duymasını sağlayacak net politikalar geliştirilmesi.
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Yoksul çocukların hizmetlere erişimini kolaylaştırma açısından yerel topluluklara
hizmet götürme imkânlarının araştırılması.
Hizmetlerin, çalışan ana babaların gündelik işlerini ve kısıtlılıklarını dikkate alacak
şekilde planlanması.
Doğrudan doğruya yoksul çocukları ve ailelerini hedef alan sağlık bilgilendirme
çalışmalarının hazırlanması.
Kurumsal bakım altındaki çocuklardan sorumlu yetkililerle işbirliği yaparak, bu
çocukların da diğerleriyle eşit biçimde hizmetlere ulaşmasını sağlayacak sistemler
geliştirilmesi.
Kültürel çeşitlilikleri de dikkate alarak sağlık tanıtım bilgileri hazırlanması ve bu
bilgilerin tüm azınlık gruplar, okuryazarlığı sınırlı kesimler ve güç koşullarda
yaşayanlar için de erişilebilir olacak şekilde uyarlanması.
Personele ayrım gözetmeyen hizmetler konusunda eğitim verilmesi ve personelin
geliştirilen politikaları etkili biçimde uygulamalarını sağlayacak bilgi, beceri ve
farkındalıkla donatılması.

Madde 3. Çocuğun yüksek yararını gözetme yükümlülüğü
Sözleşme’nin 3. Maddesi şöyle demektedir: “çocukları etkileyecek her girişimde,
çocukların yüksek yararı birinci derecede gözetilmelidir.” Madde 3, çocukların her
durumda en başka dikkate alınmalarını öngörmemektedir. Bununla birlikte söz konusu
madde şunu öngörmektedir: Sağlık alanındaki yetkililer ve sağlık çalışanları, fiillerinin
çocuklar üzerindeki potansiyel etkilerini her zaman göz önünde bulundurmalı ve
çocukların yararına özel özen gösterilmesini sağlamalıdır.
“Yüksek yarar” ilkesi topluluk sağlık sistemleri açısından ne anlama gelir? Pratikte, bu
ilke hizmetler için şunları öngörür:
1. hizmetler, sunucuların ve idarecilerin uygun gördüğü şekillere göre değil çocuğun
yararına geliştirilmeli ve düzenlenmelidir;
2. hizmetler, çocuk haklarını anlamaları için öğrencileri ve pratisyenleri eğitmelidir;
3. hizmetler, çocuğun temel ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyellerini, bugünkü ve
gelecekteki yaşamın kalitesini her zaman titizlikle dikkate almalıdır.
Politika ve uygulamalarınızı değerlendirirken dikkate alacağınız bazı “yarar” soruları:
 Çocuk tanıdığı bir sağlık çalışanı görüyor mu? İşleri düştüğünde çocukların hep
aynı sağlık çalışanıyla karşılaşmaları genel olarak kendi yararlarınadır.Farklı
kişilerden hizmet almak, çocuklar ve aileleriyle sağlık hizmeti verenler arasında
karşılıklı güveni sınırlandırabilir ve bakım sürekliliğinin getireceği klinik yararları da
kısıtlayabilir.
 Randevularda çocukların ihtiyaçları gözetilip bunlara saygı gösteriliyor mu?
Bekleme, kimler için stresli, sıkıcı ve eğitimi aksatıcı olabilir? Randevu düzenlemeleri
salt sağlık çalışanlarının işine gelecek şekilde mi yapılmış?
 Sağlık hizmetleri ücretli mi? Sağlık hizmetlerinin ücretli olduğu ülkelerde, yoksul
çocukların, özellikle kız çocuklarla engellilerin hizmetlere erişiminin önemli ölçüde
azaldığını gösteren kanıtlar vardır. Bu tür politikalar çocuğun yararına değildir.
Özellikle sağlık hizmetlerinin ücretli oluşunun temel sosyal hizmetlere tahsis
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edilebilecek kaynakları arttırmadığı gözetildiğinde, bu, dikkate alınması gereken
önemli bir meseledir.
Hastane koğuşlarında yemek, ziyaret saatleri ve daha genel düzenlemeler
nasıl? Bunlar yanlızca hastane idaresi açısından uygun olduğu için mi böyle
düzenlenmiş yoksa çocuğun yararı da göz önünde tutulmuş mu?
Çocuklara yönelik sağlık hizmetleri ile ilgili harcamalar, çocukların o topluluk
nüfusu içindeki paylarının yanı sıra değerlendirilen ihtiyaç düzeyini de
yansıtıyor mu? Birinci kademeye mi yoksa üçüncü kademeye mi yatırım
yapılacağına dair kararlar çocuğun sağlığı ve refahı açısından neyin daha yararlı
olacağına göre verilmelidir.

Politikalarınızı ve uygulamalarınızı değerlendirirken, 3. Maddenin hem tek tek her çocuk
hem de çocuk grupları için geçerli olduğunu unutmayın. Bu ikisi arasında belirli
gerilimlerin ortaya çıkması mümkündür.
Örneğin:
 Pahalı bir ilaç tedavisi belirli bir çocuğun yararına olabilir, ancak bu durum daha çok
sayıda çocuğun sağlığı açısından yarar sağlayacak düşük maliyetli yatırımları
sınırlandırabilir ve
 Kapsamlı bağışıklama programları genel olarak çocuk nüfusunun yaşama şansını
arttırır, ancak bağışıklama programından çıkış kendi yararına olan bir çocuk için
olumsuz sonuç doğurabilir.
Madde 12.
Çocukların düşüncelerinin dinlenilmesi ve görüşlerinin ciddiye
alınması.
Modül 3’te de tartışıldığı gibi, çocukların düşüncelerinin dinlenilmesi ve söylediklerinin
ciddiye alınması ilkesi Çocuk Haklarına dair Sözleşme için merkezi önem taşır. Ancak,
bu ilke yalnızca tek tek çocuklar için geçerlilik taşımakla kalmaz. Bunun kadar önemli bir
başka nokta da, hangi hizmetlere gerek olduğu, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve
programların nasıl yürütüleceği gibi konularda çocuk gruplarıyla fikir alışverişi
gerekliliğidir.
Çocukların dinlenilmesi yalnızca pratikte yapılacak doğru bir iş olmanın ötesinde aynı
zamanda çocuğun mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaşma hakkını yaşama
geçirmenin en iyi yoludur da. Çocukların yararını gözeten hizmetler sunabilmek için,
onlara danışmak ve söylediklerini dinlemek temel önemdedir. Daha iyi hizmetlere
ulaşılmasına çocukların yapacakları önemli katkılar vardır. Çocuk katılımıyla şunlar
sağlanabilir:
 Başlıca kaygılarına ilişkin bilinç ve duyarlılık geliştirme,
 Sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları güçlükleri belirleme,
 Çocukların sağlık alanında bilgilenme ihtiyaçlarını daha iyi kavrama,
 Erişilebilir ve çocuk dostu hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olma,
 Çocuklara yönelik hizmetlerin nasıl sunulması gerektiği konusunda sağlık
çalışanlarını daha duyarlı kılma,
 Hizmetlere erişimi ve hizmet kullanımını arttırma,
 Tedaviye çocuğun katkısının artırılması
 Çocukların sağlık standartlarının iyileştirilmesi
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Çocukların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını onlarla görüşmenin, neyi mevcut sayıp neyi
istediklerini, hangi hizmetlerden yararlandıklarını, hizmetlerden yararlanırken hangi
engellerle karşılaştıklarını ve bilgilenme ihtiyaçlarını öğrenmenin birçok yolu vardır.
Bunlardan hangisinin tercih edileceği amacınızın ne olduğuna bağlıdır: mevcut
hizmetlerin değerlendirilmesi mi, yoksa çocukların karşılanmamış sağlık hizmeti
ihtiyaçlarının belirlenmesi mi? Örneğin şunları yapabilirsiniz:
Yerel okullarla işbirliği ve okullardaki çocuklarla toplantılar düzenlenmesi,
Konferans düzenlenmesi ve çocukların davet edilmeleri,
Hastanedeki çocuklarla, hastane hizmetlerini kullanan çocuklar için bir
değerlendirme formu düzenlenmesi,
 Yöredeki tüm okullarda uygulanacak bir anket tasarlanması,
 Yerel bir çocuk HDK’sından yöredeki çocuklarla bir danışma toplantısı
düzenlemesini isteme ve/veya
 Hizmetlerinizden yararlanan gençlerle bir forum düzenleyerek kurumunuzdaki
deneyimle ilgili geri bildirim alınması ve daha sonraki iyileştirmeler için protokoller
hazırlanması.




Diğer özel haklar
Sözleşme, çocukların sağlık ve gelişim açısından en ileri düzeye gelmelerini sağlayacak
topluluk sağlık sistemleri geliştirilirken dikkate alınması gereken başka pek çok hak
daha içermektedir.


Şiddetin ve cinsel istismarın her türünden korunma hakkı. Uygulama kuralları,
personelin çocuklara vurmamasını, incitmemesini veya istismar etmemesini güvence
altına almalı, kendilerine bakanlarca istismar edildiklerine veya incitildiklerine ilişkin bir
kuşku varsa çocukları korumak üzere harekete geçme yükümlülüğü getirilmelidir.



Ana babadan ayrılmama hakkı. Hastanedeki çocukların ana babalarıyla teması
sürdürmeleri için her tür çaba gösterilmeli ve fiziksel veya zihinsel engellilik durumları
nedeniyle çocuklar kurumlara yerleştirilmemeli, aile yaşamından yoksun
bırakılmamalıdır.



Eğitim ve oyun hakkı. Hastanedeki çocuklar diğer çocuklarla aynı eğitim ve oyun
haklarına sahiptir ve bu kurumlardaki çocukların eğitimlerini sürdürüp oyun
oynayabilmeleri için fırsatlar yaratma açısından her tür çaba gösterilmelidir.



Keyfi biçimde gözaltına alınmaya karşı korunma hakkı. Kendilerinin veya
başkalarının korunmaları ve güvenlikleri açısından mutlaka zorunlu olmadığı sürece
çocuklar zorla (ruh sağlığı ve zihinsel hastalıklar kliniklerine ) kapatılmamalıdır. Bunun
gerekli olduğu durumlarda ise etkili güvenceler, zaman sınırları ve itiraz hakları
sağlanmalıdır.



Kimliğini bilme hakkı. Yardımcı üreme teknikleri kullanılarak dünyaya gelen
çocukların biyolojik ana babasını bilme hakkı.
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Zalimce, insanlık dışı muamele veya cezaya maruz kalmama hakkı. Kimi tedavi
uygulamaları kaçınılmaz olarak acı verecektir; ancak hiçbir durumda gereksiz acıya
maruz bırakılmamalı, her zaman en etkili ağrı dindiriciler kullanılmalıdır. Çocuklar,
tedavileri sırasında hiçbir şekilde küçük düşürücü, özel yaşamlarını ve gizliliklerini
gereksiz yere açığa vurucu uygulamalara maruz bırakılmamalıdır.



Kişiliğin, yeteneklerin, zihinsel ve fiziksel yetilerin tam gelişimine destek hakkı,
özgür bir toplumda sorunlu bir yaşama hazırlanma. Sağlık hizmetleri
kapsamındaki müdahaleler ve bu müdahalelerin yapılış biçimi çocuğun hem en
yakın dönemdeki hem de uzun dönemdeki sağlıksal gelişimini gözetmelidir. Bu
hedefler gözetildiğinde, sağlık çalışanları, çocuklar, ana babalar, topluluk ve toplum
önünde etkili modeller, katkı sağlayıcılar ve eğiticiler olarak işlev görebilirler.

4.4 Topluluk sağlık sistemlerinde çocuk haklarını geliştirmeye
yönelik stratejiler
Aşağıda, değişimin gerçekleşmesine yönelik kimi stratejiler bulacaksınız. Bunlar tam bir
liste olmamakla birlikte bir başlangıç noktası olarak yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte,
unutmayın: çocuk haklarının gerçekleştirilmesinin yolu bir ortamdan diğerine farklılık
gösterecektir.Bu nedenle gündelik yaşamlarındaki gerçekliklere denk düşecek çözümler
geliştirirken çocukların ve topluluklarının güçlü yanlarıyla kapasitelerinden
yararlanılması önemlidir.
 Uygulamalara dönük politikaları geliştirirken Sözleşme’nin bir çerçeve olarak resmen
benimsenmesi
 Çocukların görüşlerini almaya yönelik sistemler geliştirilmesi
 Çocukların, ailelerin ve personelin de görüşlerini alarak, kurumunuzdan hizmet alan
çocukların hangi haklardan yararlanabileceklerini belirten bir Çocuk Şartı
hazırlanması
 Sağlık hizmetleri alanında yapılan harcamaların ne kadarının çocuklara yarar
sağladığını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğini ortaya koyacak
analiz için sistemler geliştirilmesi.
 Çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde tutarlılık ve kapsayıcılık sağlanması
için bölümler arası etkili bir planlama gerçekleştirilmesi. Örneğin, ergen yaştakilerin
çocuklara ve yetişkinlere yönelik hizmetler arasında gidip gelmelerinin önlenmesi ve
engelli çocuklara etkili hizmet sunulması için eğitim ve sağlık sistemleri arasında
temas kurulması.
 İlgili bütün personele çocuk hakları ve Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin sonuçları
ile ilgili eğitim verilmesi
 Çocukların sağlık haklarının ne ölçüde gözetildiğini etkili biçimde izleyecek bir
bağımsız çocuk komiseri veya ombudsman atanması
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Eğitim Materyalleri
Modül Dört
Toplum sağlığı sistemlerinde çocuk
haklarına saygı
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Eğitim Materyali 4.1

Çocukların Mümkün Olan En İleri Sağlık Düzeyine
Ulaşma Hakkı
Sağlıkla ilgili temel maddeler


Madde 6. Yaşama ve optimal gelişme hakkı.



Madde 24. Mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşma ve sağlık hizmetlerinden
yararlanma hakkı

Genel ilkeler


Madde 2. Ayrım gözetmeme: Her çocuk, Sözleşme’de yer alan tüm haklarına
eşit düzeyde saygı gösterilmesini bekleme hakkına sahiptir.



Madde 3. Çocuğun yüksek yararını gözetme yükümlülüğü: çocukları etkileyecek
her eylemde onların yüksek yararı birinci derecede gözetilmelidir



Madde 12. Çocukların kendini ifade etmesi ve görüşlerinin ciddiye alınması.

Diğer özel haklar
Sözleşme, saygılı olunması durumunda çocuklar için daha iyi sağlık ve gelişme koşulları
sağlayabilecek başka pek çok hak daha içermektedir:

Madde 19. Şiddetin ve cinsel istismarın her biçiminden korunma hakkı

Madde 9. Ana babadan ayrılmama hakkı

Maddeler 28, 29 ve 31. Eğitim, eksiksiz gelişim ve oyun hakkı

Madde 37. Zalimce, insanlık dışı muamele veya cezaya maruz kalmama, keyfi
biçimde gözaltına alınmama hakkı

Madde 9. Kimliğini bilme hakkı
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Eğitim Materyali 4.2

Haklara saygılı topluluk sağlık sistemleri için çalışma


Politika ve uygulamaları geliştirirken Sözleşme’nin bir çerçeve olarak resmen
benimsenmesi



Çocukların ve gençlerin görüşlerini almaya yönelik sistemler geliştirilmesi



Çocukların, ailelerin ve personelin de görüşlerini alarak, kurumunuzdan hizmet alan
çocukların hangi haklardan yararlanabileceklerini belirten bir Çocuk Şartı
hazırlanması



Sağlık hizmetleri alanında yapılan harcamaların ne kadarının çocuklara yarar
sağladığını ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğini ortaya koyacak
analiz için sistemler geliştirme.



Çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin tutarlı ve kapsayıcı olabilmesi için
bölümler arası etkili bir planlama gerçekleştirilmesi. Örneğin, ergenlerin, çocuklara
ve yetişkinlere yönelik hizmetler arasında gidip gelmelerinin önlenmesi ve engelli
çocuklara etkili hizmet sunulması için eğitim ve sağlık sistemleri arasında temas
kurulması.



İlgili bütün personele çocuk hakları ve Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin
uygulanmasının yaratacağı sonuçlar ile ilgili eğitim verilmesi.



Sağlık haklarını ne ölçüde gözetildiğini etkili biçimde izleyecek bir bağımsız çocuk
komiseri veya ombudsman atanması

105

Modül 4’ten temel dersler
Çocukların, mümkün olan en ileri sağlık düzeyine ve en uygun sağlık hizmetlerine
ulaşma hakları vardır.
Bunların çocukları gerçekten koruduğundan ve geliştirdiğinden emin olmak için
hizmetlerin izlenip değerlendirilmesi gerekir.
Sözleşme’deki temel ilkeler, standartların tüm çocuklar için gözetilip gözetilmediğinin
izlenmesinde kullanılabilir.
Çocuğun yüksek yararına sürekli öncelik tanınmasında, hizmet sunum sisteminde
standartları
yükseltici
sistemlere
geçilmesinde
ve
bu
sistemlerin
kurumsallaştırılmasında yarar olabilir.
Çocuk hizmetlerini düzenleyip gerçekleştirirken sorulabilecek önemli sorular,
bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakilerdir:
Çocukların hepsi hizmetlere eşit biçimde erişebiliyor mu?
Hizmetler çocuklara göre mi yoksa yetişkinlerin çıkar ve tercihlerine göre mi
düzenlenmiş?

Hizmetleri iyileştirmenin bir yolu olarak çocukların görüşlerine başvuruluyor
mu?

Çocuklar şiddet ve istismarın her türünden korunuyor mu?
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Modül 5

Çocuk Hakları Tanıtıcısı-Savunucusu Olarak
Sağlık Çalışanları: Çocuk Haklarına Saygı için
Sistemleri Etkileme

Sağlık Çalışanları için CRED-PRO Çocuk Hakları Müfredatı
Amerikan Pediatri Akademisi ile Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Akademisi’nin özgün
müfredatından hareketle uygulamadan çıkan dersler ışığında geliştirilmiş ve değiştirilmiştir
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Modül 5

Çocuk Hakları Tanıtıcısı-Savunucusu Olarak Sağlık
Çalışanları: Çocuk Haklarına Saygı için Sistemleri
Etkileme
Öğrenme Hedefleri:
1. Tanıtım-savunu çalışmasını kavrama, sağlık
sistemlerindeki tanıtıcı-savunucu rolünü belirleme;

çalışanları

sosyal

ekoloji

2. Çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerinde etkili olan kritik sosyal belirleyicileri tespit etme
ve bunları kavrama;
3. Yaygın uygulamaların ve kamusal politikaların çocukların optimal sağlık durumu ve
Sözleşme’de yer alan diğer haklar açısından olumlu ve potansiyel olarak zararlı
etkilerinin belirlenmesi ve kavranması;
4. Çocukların fiilen yaşadıklarını daha iyi hale getirmek üzere sosyal ekoloji
modelindeki değişimi nasıl etkileme gerektiğini kavrama.

Modül 5’in içeriği
Modüller 1-4 çocuk hakları kavramını incelemiş, çocuk haklarının kişisel uygulamalar ve
halk sağlığı sistemleri çerçevesinde nasıl gerçekleştirilip bu haklara saygı duyulmasının
sağlanacağını belirlemişti. Bu bilgi ve kapasite, çocuklar için pozitif değişime
dönüştürülebilir; ailelerde, topluluklarda, okullarda, hükümetlerde, kültürlerde ve daha
genel anlamda toplumda istenilen değişim sağlanabilir. Bununla birlikte, çocukların
gelişimine yönelik en büyük zarar ve sağlık sorunları, sağlık sisteminin dışından
kaynaklanmaktadır. Nedenler, çocukların içinde yaşadıkları siyasal, sosyal, ekonomik
ve kültürel çevrededir. Sağlık çalışanlarının da, kendi deneyimlerinden ve
uzmanlıklarından yararlanarak bu daha genel anlamdaki belirleyicileri etkileme
sorumlulukları vardır.
Bu sonuncu çocuk hakları modülü tanıtım-savunu kavramının incelenmesiyle
başlamakta, çocukları çevreleyen ve etkileyen sistemlerde ve ortamlarda çocuk
haklarını tanıtıp savunma açısından sağlık çalışanlarının potansiyel rolünü ortaya
koymaktadır. Modül ayrıca çocuk haklarının tam gerçekleşmesini etkileyebilecek
faktörleri ve ortamları (örneğin sosyal, ekonomik, fiziksel, kültürel) incelemekte, mevcut
sistemlerin etkileşimini ve işleyişini çocukları destekleyecek şekilde değiştirmeye yönelik
yöntemler ve stratejiler üzerinde durmaktadır. Modül bizi mevcut sistemlerin ve
hizmetlerin çizdiği sınırların ötesinde düşünmeye zorlamaktadır. Amaçlanan, tüm
çocukların haklarından yararlanabilmeleri, süreçte saygı görüp desteklenebilmeleri için
hizmetlerin toplumsal sistemler ve kamusal politikalar alanında nasıl eşleştirilip
değiştirilebileceğinin düşünülmesidir.
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Etkinlikler ve tartışma
Etkinlik 5.1
Bu Etkinlikte, etkinliğe katılanlardan, mevcut kamu politikasında yer alıp çocukların
optimal sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan bir yön belirlemeleri istenecektir. Etkinliğe
katılanlar, bunun ardından, çocuk haklarının daha iyi güvenceye alınabilmesi için
yasalarda, politikalarda, uygulamalarda ve/veya kaynaklarda gerekli değişimleri
sağlamaya yönelik savunu adına bir strateji geliştireceklerdir. Katılımcılar, tartışılacak
olası kamu politikası konularını düşünürken Materyal 5.1’den yararlanabilirler.

Etkinlik 5.1
Kamu Politikası ve Uygulamalarında Değişimin Savunulması
Amaç
Çocuk ölümlerinin ve hastalıklarının toplumsal belirleyicilerinin daha iyi kavranması ve
bunların ele alınmasında sağlık çalışanlarının rolünün anlaşılması
Yönergeler
Yasal düzenlemelerde veya kamu politikasında görülüp çocukların en iyi sağlık
düzeyine ulaşmaları açısından özellikle zararlı etkileri olan bir yan bulup seçin. Bu,
Tablo 1’de sıralananlardan biri olabilir veya gerek siz gerekse topluluğunuz açısından
özellikle ilgili bir başkasını seçebilirsiniz.
Şimdi, aşağıdaki soruları düşünün:
1. Burada çocukların hangi hakları ihlal ediliyor ve bu ihlallerin sonuçları neler?
2. Çocukların sağlık haklarının daha etkili biçimde korunması için hangi değişiklikler
gerekiyor?
3. Çocuk haklarının daha iyi korunabilmesi için hangi ailesel ve topluluğa ilişkin
değerlerden ve güçlü yanlardan yararlanılabilir?
4. Sağlık politikası ve uygulamaları açısından değişiklikler ne ölçüde gerekli ve bunlar
ne kadar kapsamlı bir reformu gerektiriyor?
5. Sizce sağlık çalışanlarının bu alanda değişimin gerçekleştirilmesinde rolü olabilir
mi? Olursa neden, olmazsa neden? Kendi doğrudan girişimlerinizle (veya katılımınızla)
hangi özel katkıda bulunabilirsiniz?
6.
Duyarlılıklarınızı öne çıkarmada ve çocuk sağlığını koruyucu değişiklikleri
gerçekleştirmede nasıl bir strateji geliştirebilirsiniz?
7. Böyle bir stratejiye çocukların kendilerini nasıl katabilirsiniz?
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Tartışma
Sonunda, hizmet sunduğunuz aileleri etkileyen kamusal politikalar üzerinde etkiniz
olacaksa, çocuklar adına tanıtım-savunu çalışmalarına başlamanız gerekecektir.
Tanıtım-savunu, doğrudan hasta bakımı sırasında yürütülebileceği gibi, ülkenin veya
dünyanın birçok bölgesinde çok sayıda aileyi etkileyecek değişikliklerin gerçekleşmesi
için yerel, il veya ulusal ölçekte de olabilir. Dağıtım 2 çocuk tanıtımı-savunusu için bir
çerçeve ve dikkate alınabilecek tanıtım-savunu stratejileri sunmaktadır. Etkinlik 5.2
Ne yapılması gerektiğini artık kavramaya başladığınız sırada bu etkinlik iki seçenek
sunmaktadır ve bunların her biri öğrenilenlerin pratiğe yansıtılmasına yardımcı olacaktır

Etkinlik 5.2: Çocuk Haklarının tanıtım-savunusu
Amaç:
 Çocuk haklarına ilişkin tanıtım-savunu mesajları iletmek için gerekli becerilerin
geliştirilmesi
Yönergeler:
Bir yol:
1 Siz ve ekibinize kendi seçeceğiniz bir konuda ulusal radyodan/televizyondan
konuşma olanağı tanındı ve söz konusu olan, bu konunun çocuk sağlığını ve
gelişimini nasıl etkileyeceği. Bu fırsattan yararlanarak destek toplayacaksınız, bir
strateji sunacaksınız ve kurumsal değişimi sağlayacaksınız. Spotunuzu buna göre
hazırlayın ve gruba sunun.
veya
2 Çocuk haklarına daha saygılı olunması için kendi çevrenizde yapılmasını gerekli
gördüğünüz bir iyileştirme ile ilgili olarak yerel politikacılara 10 dakikalık bir sunum
yapacaksınız.
Örneğin:
 Yerel bir çocuk konseyi oluşturulması
 Trafiği yoğunlaştıracak, kirliliği arttıracak ve güvenli oyun yeri imkânlarını azaltacak
yeni bir imar projesinin sorgulanması
 Yörenin, çocuklara karşı şiddete sıfır tolerans yöresi olarak tanıtılması
 Başkaları?

Sonuç
Tüm toplumlarda çocukların önemli bir yüzdesi optimal sağlık ve gelişim hakkından
yararlanamamaktadır. Bu yoksunluk, ya yaşamlarını dolaylı veya doğrudan etkileyen
kamu politikalarından ya da çocuklara sağlıklı ve güvenli ortamlar sağlamaya yönelik
girişimlerin olmayışından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, sağlık çalışanları çocuk
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haklarına saygı ve bu hakların yaşama geçirilmesinde tanıtıcı-savunucu olarak merkezi
roller oynayabilirler. Bu bakımdan, aşağıdakilerin akılda tutulması önemlidir:


Çocukların mümkün olan en iyi sağlık durumuna ulaşma hakları yalnızca sağlık
hizmetlerinin etkili sunumuyla gerçekleşemez. Çocukların içinde bulundukları
sosyal, ekonomik ve fiziksel ortamlar da onların refahı üzerinde güçlü bir etkiye
sahiptir.



Çocuklar, yetişkinlerin sahip olup haklarını korumak için kullandıkları demokratik
haklara sahip değildir. Dolayısıyla, çocukların kendi adlarına tanıtım-savunu
görevleri üslenmeye istekli yetişkinlere ihtiyacı vardır.



Sağlık çalışanlarının, çocukların yaşamlarının ve sağlık haklarının içinde
bulundukları ortamlar tarafından nasıl etkilendiği, hükümetlerin gerekli şeyleri
yapmasının veya yapmamasının sağlık hakkının korunması konusunda nasıl
belirleyici olduğu konusunda özgün deneyimleri vardır.



Sağlık çalışanları kişisel olarak ve birlikte tanıtım-savunu çalışması yaptıklarında
ve topluluklarla işbirliğine gittiklerinde, kliniklerinde, sağlık merkezlerinde ve
hastanelerinde günlük olarak sonuçları tedavi etmekle yetirmek yerine çocukların
en ileri sağlık düzeyine ulaşma hakkı önündeki engellerin aşılmasına yardımcı
olabilirler.



Çocuklar güçlü müttefiklerdir. Sağlık çalışanları, çocuklarla birlikte çalışarak,
savunusunu yaptıkları değişimin gerçekten çocukların ihtiyaçlarına denk
düştüğünü, bu sayede çocukların sesinin daha güçlü işitileceğini ortaya
koyacaklardır.



Eğer tüm çocukların optimal sağlığı ve gelişimi etkili biçimde korunup
geliştirilecekse, çocuk haklarının korunup kollanması anlamındaki değişimin klinik
uygulamalarda, sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve kamu politikalarında
gerçekleşmesi gerekir.
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Modül 5 için temel okuma
5.1

Tanıtım ve savunuculuk kavramının anlaşılması

Mesleki sorumluluk üstlenmiş yetişkinlerin, çocuk hakları konusunda başkalarının
eğitilmesine yardımcı olma ve çocuklar için kalıcı değişiklikler sağlanmasına katkıda
bulunma gibi bir görevi vardır. Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri de tanıtımsavunudur.
Tanıtım ve savunu şöyle tanımlanabilir:
1. Bir şeyi isteme veya bir şeyin lehine çalışma yapma; örneğin bir dava, bir fikir, bir
politika gibi, bunlara aktif destek verme
2. Sonuçları etkileme çabası – insanların yaşamını doğrudan etkileyen siyasal,
ekonomik, sosyal sistemler ve kurumlar içinde belirlenen kamu politikalarının ve
kaynak tahsis kararlarının sonuçları gibi
3. Söz alıp konuşmaya, sesini duyurmaya çalışan bir kişiyi, dinlenilmesine katkıda
bulunacak şekilde destekleme ve onun yanında saf tutma
4. Kişisel ve hukuksal hakları korumaya ve onurlu bir yaşam sürmeye yönelik sorun
çözümleri.
Tanıtım savunu çalışmalarında orta hedefler arasında şunlar da yer alır:
 Hakların gerçekleşmesi üzerindeki denetimi arttırma
 Fırsatları sınırlandıran etmenleri aşma
 Toplumun ve hizmetlerin ihtiyaçlara yanıt vermesini sağlama
 İnsan haklarını koruma
 Kişisel ihtiyaç ve isteklere duyarlı olma ve bunları öne çıkarma
 Tüm çocuklara yarar sağlayacak sonuçlara yönelme, çocukların kültürünü,
koşullarını, gelişim ve oluşum halindeki yeteneklerini dikkate alma
 Dezavantajlı kişileri ve grupları güçlendirme
 Kalıplaştırmalara ve damgalamalara karşı çıkma
Tanıtım ve savunu çeşitli tür ve biçimlerde olabilir, değişimin gerçekleşebilmesi için
sosyal ekolojinin çeşitli kademelerini hedef alabilir. Değişim beklenenler kişiler, ana
babalar, sağlık çalışanları, diğer mesleklerden kişiler, topluluk liderleri, okullar, dinsel ve
kültürel kurumlar, hizmet sunanlar, yasama organlarında görev yapanlarla, yerel
bölgesel ve ulusal yönetimlerdir. Ayrıca, tanıtım ve savununun bir reçetesi, önceden
belirlenmiş yöntemi de yoktur; radyo, gazete, dergi, açık oturum, panel, afiş vb çeşitli
yollardan ve kanallardan yürütülebilir. Tanıtım ve savunu anlayışı ve uygulaması
durumdan duruma, kişinin veya grubun beceri ve ihtiyaçlarına göre değişir.

5.2 Savunucunun rolü
Sağlık çalışanları çocuklarla birlikte ve onlar adına tanıtım-savunuda önemli bir rol
üstlenebilirler. Bir savunucu şu özellikleriyle belirlenir:
 Neyin işlerine yaradığını, yaşamlarını etkileyen sorunları ve değişim fırsatlarını
öğrenmek üzere çocuklarla, aileleriyle ve topluluklarla görüşür
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Çocukları, aileleri ve toplulukları çocuk hakları, bu hakların gerçekleşmesini
destekleme gerekliliği konusunda eğitir
Çocukların seslerinin topluluklarında duyulmasına ve haklarının gözetilmesine
yardımcı olur
Haklarının yaşama geçirilmesinde desteğe ihtiyacı olan kişileri veya grupları temsil
eder




Burada önemli olan şu noktanın görülmesidir: tanıtım-savunu için çevre geniştir ve
burada çocuklar için istenilen değişiklikleri gerçekleştirme açısından birçok fırsat
bulunabileceği gibi yeni ve yenilikçi tekniklere başvurulması da mümkündür. Tanıtımsavunu aynı zamanda zaman ve emek gerektiren zorlu bir çalışmadır. Gerçekten etkili
bir tanıtım-savunma çalışması konunun merkezine girmeyi, temeldeki nedenlere
bakmayı ve stratejilerle uygun çözümleri buradan geliştirmeyi gerektirir. Tanıtım-savunu
çalışmasının sonuçları çok yönlü ve etkili olabilir.

5.3

Neden çocuklarla birlikte/çocuklar için tanıtım ve savunuculuk?

1’den 4’e kadar modüllerde çocukların kendilerini etkileyecek kararlarda onların
kendilerinde var olan kapasitelerini ve öznelik durumlarını ön plana çıkarmıştık. Bununla
birlikte, görüşlerini dile getirebilmelerinde çocukların yetişkinlerin desteğine de ihtiyaç
duydukları belirtilmişti. Kamuoyunun gündemini ve burada süren tartışmaları etkileyecek
uygun kanallara sahip olmadıklarından çocuklar çoğu durumda görece güçsüz kalırlar.
Çocuklar:
 Oy veremezler
 Yargı yoluna nadiren başvurabilirler
 Sendika veya meslek kuruluşlarına üye değillerdir
 Medyaya erişimleri ya hiç yoktur ya da çok sınırlıdır
 Hükümetler üzerinde giderek daha etkili olan kaynakları bol ve oturmuş ticari
çevreleri ve özel ilgi lobilerini dengelemek üzere onlar adına hareket eden güçlü
lobileri yoktur.
Çocukların durumunu bilen ve haklarına daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak üzere
çalışan yetişkinlerin çocuklar adına tanıtım-savunu görevleri üstlenmeleri önemlidir. Bu
görevlerinde, mümkün olan her durumda çocuklarla ortaklıklar kurmaları ve onları kendi
savunuları için seferber etmeleri de önemlidir.

5.4

Uygulamada çocuk hakları için savunuculuk

Çocuk sağlığını ve gelişimini etkileyen toplumsal faktörler
Çocuk haklarında tanıtım-savunu çalışması açısından ortadaki olasılıkları kavramada,
aşağıdaki bölüm tam yeterli olmasa da çocukların sağlıklı gelişimini ve refahını etkileyen
kimi temel faktörler üzerinde durmaktadır:
 Çocuk yoksulluğu çocukların fiziksel ve psikolojik (zihinsel, duygusal ve
irade ile ilgili) refahı üzerinde derin etkilere sahiptir.
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Yetersiz beslenme, aşırı kalabalık ortamlar, yetersiz barınma, çocuk işçiliği hep
sağlıksızlığı davet eden durumlardır ve bunların sonuçları çocukluk döneminin
ötesinde uzun dönemli yaşam şanslarını da etkiler.



Çevre kirliliği örneğin küresel ısınma, toksik atıklar, kimyasal ilaçların yaygın
kullanımı, evlerde biriken kurşun vb gibi nedenlerle milyonlarca çocuğun sağlığına
zarar vermektedir.



Moda sanayi ve spor medyası giderek artan sayıda kız ve erkek çocuğu, modeller,
oyuncular ve sporcuların temsil ettiği incelik veya geliştirilmiş kaslılık imajına
öykünmesine yol açmakta, bu da bulimia ve anoraksıya gibi vakalara yol açıp steroid
kullanımını arttırmaktadır.



Çocukluk dönemi kazaları taşıt kullananlara yayalara göre öncelik tanınması, yol
güvenliği programlarına yetersiz yatırım ve kamuya açık mekânların tasarımında
güvenliğe yeterince dikkat edilmemesi gibi nedenler yüzünden daha ileri boyutlara
ulaşabilmektedir.



Reklamlar çocukların aldıkları, sağlık ve gelişimi etkileyen kararlar üzerinde etkili
olmaktadır. Abur cubur yiyeceklerle ilgili reklamlar obezliği, şeker hastalığını ve diğer
kronik hastalıkları yaygınlaştırmaktadır. Alkol ve tütün reklamları bu zararlı ürünlerin
kullanımını arttırmaktadır. Oyun, film ve teknoloji reklamları ise anti-sosyal
davranışlara, sekse ve şiddete daha hoşgörülü ortamlar yaratılmasına katkıda
bulunmaktadır. Cinsellik ve şiddet yüklü görüntülerin açıkça sergilenmesi de
çocukların psiko-sosyal ve psiko-cinsel gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.



Şiddet Çocuklar bugün de evlerinde, okullarında ve topluluklarında, çalışma
yaşamında ve kurumlarda, bakıcılar, ana babalar, diğer yetişkinler ve bu tür
durumlarla karşılaşan akranları tarafından şiddete, istismara ve ihmale maruz
kalmaktadır. Çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin kanıtlar giderek arttığı
halde fiziksel ceza hala yasaldır veya kültürel olarak hoş görülmektedir (birçok
ülkede). Psikolojik istismara ve ihmal (örneğin terörize etme, düşmanca ret, yalıtma,
bozma ve tepkisizlik) de hayli yaygındır ve gelişmede, düşünmede, davranışlarda ve
sosyal ilişkilerde çarpıklıklara neden olmaktadır.



Ayrımcı yasalar ve uygulamalar çocuk sağlığına ve refahına önemli zararlar
verebilmekte, fiziksel sağlık alanındaki olumsuzlukların yanında zihinsel sorunlara ve
öz saygı eksikliğine yol açabilmektedir.

Gerek bu şekilde gerekse başka yollardan, hükümetin kamusal politikaları veya böyle
politikaların olmayışı, bir toplumda sağlığın ve gelişimin ne ölçüde korunup gözetildiğini
etkiler. Çoğu kez, çocuğun yüksek yararı başka, daha güçlü veya etkili çıkarlara tabi
kılınır. Sağlık çalışanları, çocukların mümkün olan en ileri sağlık düzeyine ulaşma,
yeterli bir yaşam standardı, güvenli ve sağlıklı bir çevre ve yaşam haklarına saygı
duyulmamasının getirdiği sonuçlarla gündelik olarak karşılaşırlar. Başka mesleklerden
kişilere göre sağlık çalışanları izlenen kamu politikalarının çocuklar üzerindeki olumsuz
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etkilerine daha fazla tanıklık ederler. Çocuklara uygulanan tedavilerden hareketle,
çocukların sağlığına ve refahına zarar veren sosyal ve çevresel etmenlerin birikmiş
sonuçlarını belgeleyebilirler. Bu belgeleme sayesinde sağlık çalışanları, zarar bir kez
ortaya çıktıktan sonra devreye girip tedaviyle ilgilenmek yerine çocuklara zarar veren
durumları önleyecek değişiklikler için yapacakları tanıtım-savunu çalışmalarında gerekli
kanıtlara ulaşabilirler.
Değişim için savunulacak önceliklerin belirlenmesi
Sağlık çalışanlarının, kamu politikaları sonucunda çocukların durumunun nasıl
etkilendiğine ilişkin uzmanlıklarını ve bilgilerini kullanmalarının birçok yolu vardır.
Burada, birinci derecede öne çıkan konular ülkeden ülkeye değişmekle birlikte her
durumda ortada zamanın ve kaynakların elverdiğinden daha fazla sorun ve konu vardır.
Değişimdeki önceliklerin
bulundurulması önemlidir:

belirlenmesinde

aşağıdaki

hususların

göz

önünde



Zararın ölçeği ve derecesi. Kaç çocuk ve ne kadar ağır biçimde etkilendi? Tüm
çocuklar mı dikkate alınıyor yoksa seçilmiş az sayıda çocuk mu? Marjinal duruma
itilmiş veya ayrımcılığa maruz çocukların durumu ne? Bunlar çocuğun gelişimini
nasıl etkiliyor? Hangi haklara saygı gösterilmiyor?



İvedilik derecesi. Bu konu, daha fazla sayıda çocuk etkilenmesin diye acilen ele
alınması gereken bir konu mu?



Sosyal ekoloji modelinde destek sağlama potansiyeli. Davayı desteklemek
üzere başkalarını da harekete geçirebiliyorsanız kampanyanın başarılı olma şansı
da artacaktır. Kim zaten işin içinde, kimin eğitilmesi ve/veya ikna edilmesi gerekiyor?



Konuya ilişkin olarak dile getirilen kamuoyu duyarlılığı. Eğer konu medyanın
veya kamuoyunun dikkatini çekmişse, konuyu çocuk hakları perspektifinden öne
sürmekle bu artan duyarlılıktan yararlanabilirsiniz.



Müdahale düzeyi.
Konu sosyal ekolojinin tüm kademelerinden müdahaleyi
gerektiriyor mu yoksa tek bir kişi, belirli bir sistem veya sosyal ekolojinin birkaç
kademesi ölçeğinde ele alınabilir mi?



Bugünkü siyasal ortam. Fırsat pencerelerinden yararlanabilirsiniz. Örnekler: a)
konuyla ilgili bir yasa geçerken çocuklar için daha iyi koruma sağlayacak kimi
değişiklikler yapılabilir veya b) genel seçimlerde duyarlılıklarınızı veya dile
getirdiğiniz konuları ciddiye alan siyasal partiler ve adaylar desteklenebilir.



Kültürel ve Dinsel Bağlam. Kültürel ve dinsel görüşler ne merkezdedir? Bu konu
kültürel mi yoksa dinsel norm veya standartlara göre mi ele alınıyor?
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Gerçekleştirilmesi gerekenin kapsamı. Ne yapılması gerekiyor ve bu hangi
kaynakları gerektiriyor? Bu iş basit bir telefon konuşmasından mı ibaret, yoksa tüm
sistemleri kucaklayacak büyük ölçekli bir kampanyayı mı gerektiriyor?
Direnç düzeyi. Kim ilgi duymuyor veya karşı çıkıyor? Neden? Bu görüşler nasıl
değiştirilebilir?
Başarı olasılığı. Daha zorlu ve uzun vadeli olanların yanı sıra, kısa vadede
gerçekleştirilebilecek konulara odaklanılması zaman açısından daha iyi bir yatırım
olabilir.

Hepsinden öte, çocukların optimal sağlık ve gelişim hakkının geliştirilmesine yönelik
tanıtım-savunuda ilk görev, hangi değişikliklerin gerektiğinin, bu değişikliklerin sosyal
ekoloji modelinin hangi düzeylerinde ve sistemlerinde gerçekleşeceğinin belirlenmesidir.
Değişim mevcut tutumlarda bir kaymayı mı gerektiriyor? Politikada? Yeni bir yasada
veya mevcut yasanın değişmesinde? Sistemin işleyip etkileşimde bulunduğu sistemin
baştan aşağı yeniden düzenlenmesinde? Veya bunların hepsinde birden? Ayrıca,
değişimin yerel ölçekte gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini, devlette veya ülke ölçeğinde
bir reformun gerekli olup olmadığını da düşünmeniz gerekir. Örneğin, trafik kazalarını
azaltmak çocukların beden eğitimi ve spor yapma imkânlarını arttırmak amacıyla
benimsenecek bir “okula güvenli gidiş” stratejisi yerel ölçekte bir lobi konusu olabilir.
Ana babaların çocuklarına vurma hakkını sınırlayacak bir yasa değişikliği il veya ülke
düzeyinde bir kampanyayı veya hukuk reformunu gerektirebilir. Çocukların televizyon
izledikleri saatlerde abur cubur gıdaların reklamlarına daha sıkı denetim getirilmesi de
ülke ölçeğinde bir kampanya ve hukuk reformunu gerektirir.

5.5

Çocuk haklarının tanıtım-savunusunda pratik stratejiler

Aşağıda, çocuk hakları tanıtım-savunusu için birtakım fikirler ileri sürülmektedir. Burada
unutulmaması gereken nokta, yaklaşımların çokluğu ve her stratejinin koşuldan koşula
ve konudan konuya değişiklik gösterebileceğidir. Asıl önemlisi, çocuk hakları tablosunun
yeniden şekillendirilmesi gerekliliğidir. Çocuk haklarının kendi uygulamalarınızda, içinde
çalıştığınız sistemlerde, bulunduğunuz toplumda, kültürlerde ve çeşitli sistemlerde
tanıtılıp savunulmasına yardımcı olabilirsiniz.


Alandaki diğer uygulayıcılardan ve çocuklardan sorunun mahiyeti ve boyutları
hakkında kanıtlar toplayın.



Konu hakkında özel bir araştırma yapın/yaptırın.



Gerek mesleki dergilerde gerekse medyada belirli bir kamu politikasının çocuk refahı
üzerindeki etkilerini ortaya koyan makaleler yayınlayın.



Değişim için birlikte hareket edeceğiniz başka ortaklar bulun—örneğin HDK’lar, BM
kuruluşları, meslek kuruluşları, siyasetçiler, gazeteciler gibi.



Değişimi sağlamaya yönelik kanıtların ve stratejilerin paylaşılması için uzmanları bir
araya getirecek konferanslar düzenleyin.
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Benzer konuların nasıl ele alındığını görmek için başka yerlerdeki, bölgelerdeki ve
ülkelerdeki deneyimleri araştırıp kanıtlar bulun.



Tüm kaynaklardan derlediğiniz kanıtlardan hareketle çocukların esenliğini koruyacak
değişiklikler için hükümet ve parlamenterler arasında lobi faaliyetleri yürütün.



İstenilen değişiklikleri sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin neler olduğunu ve
hangi yasaların beklediğini belirleyin.



Üzerinde durduğunuz konunun gündemdeki bir haberle ilişkilendirilebileceği her
durumda basın açıklamaları yapın.



Hükümetin çocuk haklarını koruma alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine
getirme başarısızlıklarına örnekler verin.

Hepsinin ötesinde, çocuklarla deneyimlerini ve kendilerini kaygılandıran konuları
konuşun. Bu arada, yaşadıkları gerçeklere göre görüşleri de önemli farklılıklar
gösterebileceğinden, çeşitli kökenlerden, kültürlerden ve koşullardan çocuklarla temas
kurun. Böylece, çocukları daha da marjinalleştirmek veya ayrımcılık gözetmek yerine
tüm çocukların yaşamını ve refahını iyileştirecek girişimler için çalışmalar yapıp
savunuda bulunabilirsiniz. Dahası, çocuklar kendi yaşadıkları konusunda uzmandırlar
ve yaşamlarının nelerden nasıl etkilendiğini, olası çözümlerin neler olabileceğini de
gene en iyi onlar anlatabilirler. Eğer çocuklar süreçlere doğrudan katılabiliyorlarsa,
seslerinin ve görüşlerinin başkalarına ulaşması için onlardan doğrudan alıntılar yapın.
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Eğitim Materyalleri
Modül Beş

Tanıtıcı-savunucu olarak sağlık
çalışanları
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Eğitim Materyali 5.1
Çocukların mümkün olan en iyi sağlık düzeyine ulaşma haklarına
ilişkin kamu politikasının etkilerine örnekler


Çocuk yoksulluğu çocukların fiziksel ve psikolojik (zihinsel, duygusal ve irade ile
ilgili) refahı üzerinde derin etkilere sahiptir.



Çocukluk dönemi kazaları taşıt kullananlara yayalara göre öncelik tanınması, yol
güvenliği programlarına yetersiz yatırım ve kamuya açık mekânların tasarımında
güvenliğe yeterince dikkat edilmemesi gibi nedenler yüzünden daha ileri boyutlara
ulaşabilmektedir.



Çevre kirliliği, örneğin küresel ısınma, toksik atıklar, kimyasal ilaçların yaygın
kullanımı, evlerde biriken kurşun vb gibi nedenlerle milyonlarca çocuğun sağlığına
zarar vermektedir.



Moda sanayi giderek artan sayıda kız çocuğu normal bir beslenmeyle mümkün
olmayacak incelik merakına özendirmektedir; böylece bulimia ve anorexia gibi
vakaların sayısı giderek artmaktadır.



Yiyecek reklamları özellikle çocuklara yönelmekte, tanıtılan yağ, şeker ve tuz içeriği
yüksek gıdalar obezlik ve diğer kronik hastalıkları yaygınlaştırmaktadır.



Şiddet. Birçok ülkede çocuklar, şiddetin her türünden yasa gereği korunmayan tek
kesimi oluşturmaktadır. Fiziksel ceza bir avuç ülke dışında her yerde
uygulanmaktadır ve bunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin kanıtlar
birikmesine karşın bu tür cezalar hoş görülmektedir.



Ayrımcı yasa ve uygulamalar çocuk sağlığına ve refahına önemli zararlar
verebilmekte, fiziksel sağlık alanındaki olumsuzlukların yanında zihinsel sorunlara ve
öz saygı eksikliğine yol açabilmektedir.
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Eğitim Materyali 5.2
Çocuk haklarının tanıtımı-savunusu için stratejiler


Alandaki diğer pratisyenlerden ve çocuklardan sorunun mahiyeti ve boyutları
hakkında kanıtlar toplayın.



Konu hakkında özel bir araştırma yapın/yaptırtın.



Gerek mesleki dergilerde gerekse medyada belirli bir kamu politikasının çocuk refahı
üzerindeki etkilerini ortaya koyan makaleler yayınlayın.



Değişim için birlikte hareket edeceğiniz başka ortaklar bulun—örneğin HDK’lar, BM
kuruluşları, meslek kuruluşları, siyasetçiler, gazeteciler gibi.



Değişimi sağlamaya yönelik kanıtların ve stratejilerin paylaşılması için uzmanları bir
araya getirecek konferanslar düzenleyin.



Benzer konuların nasıl ele alındığını görmek için başka yerlerdeki, bölgelerdeki ve
ülkelerdeki deneyimleri araştırıp kanıtlar bulun.



Tüm kaynaklardan derlediğiniz kanıtlardan hareketle çocukların esenliğini koruyacak
değişiklikler için hükümet ve parlamenterler arasında lobi faaliyetleri yürütün.



İstenilen değişiklikleri sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin neler olduğunu ve
hangi yasaların beklediğini belirleyin.



Üzerinde durduğunuz konunun gündemdeki bir haberle ilişkilendirilebileceği her
durumda basın açıklamaları yapın.



Hükümetin çocuk haklarını koruma alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine
getirme başarısızlıklarına örnekler verin.



Gündemdeki konuyla ilgili olarak çocuklardan kanıt toplayın; çocuklara
konferanslarda, makalelerde yer verin, onlardan doğrudan alıntılar yapın vb.
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5. Oturumdan Çıkartılacak Temel Dersler


Çocukların mümkün olan en iyi sağlık durumunda olma hakları yalnızca sağlık
hizmetlerinin etkili sunumuyla gerçekleşemez. Çocukların içinde bulundukları
sosyal, ekonomik ve fiziksel ortamlar da onların refahı üzerinde güçlü bir etkiye
sahiptir.



Çocuklar, yetişkinlerin sahip olup haklarını korumak için kullandıkları demokratik
haklara sahip değildir. Dolayısıyla, çocukların kendi adlarına tanıtım-savunu
görevleri üslenmeye istekli yetişkinlere ihtiyacı vardır.



Sağlık çalışanları, çocukların yaşamlarının ve sağlık haklarının içinde
bulundukları ortamlar tarafından nasıl etkilendiği, hükümetlerin gerekli şeyleri
yapmasının veya yapmamasının sağlık hakkının korunması konusunda nasıl
belirleyici olduğu konusunda özgün deneyimleri vardır.



Sağlık çalışanları birlikte savunuculuk çalışması yaparak, salt sonuçları tedavi
etmekten ötede, çocukların mümkün olan en ileri sağlık düzeyine ulaşmak hakkı
önündeki engelleri ortadan kaldırabilirler.



Sağlık çalışanlarının yaptıkları savunuculuğun yanı sıra, çocukların kendilerinin
de kendi korunmalarına katkıda bulunmaları mümkündür.



Kişinin kendi mesleki uygulamalarında, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kamu
politikalarında çocuk haklarının daha fazla tanınıp gözetilmesi, tüm çocukların
optimal gelişimi ve refahı açısından gereklidir.
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Modül 1

ÇOCUK: GELİŞİM, İHTİYAÇLAR VE HAKLAR

Modül Bir

1

Öğrenme Hedefleri
1. Çocukluk kavramı ve çocuk gelişiminin özelliklerini
tanımlayabilmek
2. Çocukların ihtiyaçlarını sınıflamak ve erişkinlerden farkını
sıralayabilmek
3. Çocukların evrensel ihtiyaçları tanımını kavramak
4. Çocukların ihtiyaçları ile hakları arasındaki ilişkiyi kavramak
5. İhtiyaçların karşılanmasında yetişkin desteğine ve yardımına
gerek duymalarının, çocukların bu ihtiyaçlarının yetişkinler
tarafından karşılanması yolunda bir hak yarattığını açıklamak
6. Çocuk haklarının korunması ve gerçekleşmesini sağlamada
çocuk sağlık çalışanlarının rolünü anlamak
2

 Çocuk kimdir? Nasıl tanımlanır?

Edilgen/Etkin ?
 Çocuk gelişiminin özellikleri nedir ?

Erişkinden farkı nedir ?

ÇOCUK ?
3

18 yaşın altındaki her birey
ÇOCUKTUR (ÇHS madde 1)

4

Çocuk gelişiminin özellikleri
• Dinamik, karşılıklı ilişkiye dayalı ve süreklidir;
• Çeşitli iç (fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel ve manevi) ve dış

(aile, akranlar, topluluk, toplum, hükümet, çevre ve kültür)
faktörlerin etkisi altındadır;
• Çocuğun kişisel kapasitesine, koşullara, kültüre, kendi
yaşamını etkileyen kararlara katılma ve bunlarla ortaklaşmaya
ileri derecede bağımlıdır ve bunlardan etkilenir.

5

Çocuk ve yetişkinler arasındaki farklar
 Gelişen bir organizma (erişkinler de gelişmekte)
 Gelişme hızlı ve bazı alanlarda geri dönüşümsüz (beyin

gelişimi, somatik ve psikososyal gelişme)
 Etkilenebilirlik (kırılganlık) çocukluk döneminde daha
fazla
 Çocuğun potansiyelini (en üst biyopsikososyal kapasite)
gösterebilmesi için önünde daha çok engel /imkan var.

6

Kimse beni
anlamıyor

Çocukların gelişim ve ihtiyaçlarını
anlama

• Gelişimin temel amacı çocukların sağlığı, iyi yetişmeleri ve

•

•
•

•

7

kapasitelerini arttırmaktır.
Bunun içinse, çocuğun ihtiyaçlarının gerek şimdiki refahları
gerekse gelecekteki potansiyelleri açısından gözetilip karşılanması
gerekir.
Bu ihtiyaçlar tüm çocuklar için ortak olabilir.
Çocuklar ihtiyaçlarının karşılanmasında yetişkin desteğine ve
yardımına gereksinim duyarlar.
Potansiyellerin gerçekleşmesi kendi başına “evrensel bir insan
ihtiyacıdır”

Etkinlik 1.1
Çocukların İhtiyaçları
Çocukların potansiyellerini gerçekleştirmek için
birbiriyle örtüşen aşağıdaki dört alanda ihtiyaçları nelerdir ?

8
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Etkinlik 1.1 tartışma soruları
İhtiyaçlar,
 Çocukların yaşlarına göre farklılaşır mı?
 Çocukların hem şimdiki yaşlarıyla hem de
yetişkin olarak gelecekteki rolleriyle
ilişkili ihtiyaçları var mıdır?
 Bu ihtiyaçlar evrensel midir?
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Etkinlik 1.2
Çocukların ihtiyaçları ve hakları arasındaki
ilişkinin kavranması
Yeni bir kıtaya yelken açmak (pusulacık kitabı sayfa
197-204)
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Etkinlik 1.2 tartışma soruları
Çocuk ihtiyaçlarının özellikleri
Kendi uygulamalarınızı, işyerinizi, ülkenizi ve dünyada
çocukların ihtiyaçlarını düşünerek yanıtlayın
 Hangi ihtiyaçlar çocuk gelişiminin tüm yönleri için
geçerlidir ?
 Çocukların ihtiyaçları (hakları) farklı yaşlara göre nasıl
değişiklikler gösterir ?
 Kalkınma ve refah düzeyi ne olursa olsun ihtiyaçlar tüm
toplumlardaki tüm çocuklar için geçerli midir?
 Çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasından kim
sorumludur?
12  İhtiyaçlarla haklar arasındaki ilişki nedir?

Çocukların hakları ile ihtiyaçları
arasındaki ilişki
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1. Çocukların ihtiyaçları evrenseldir.
2. Tüm ihtiyaçların karşılanması, çocukların optimal
sağlık ve gelişimleri açısından zorunludur.
3. Çocuklar yetişkinlerin desteği olmadan ihtiyaçlarını
karşılayamazlar.
4. Yetişkinlerin, çocukların ihtiyaçlarını karşılama
sorumlulukları veya yükümlülükleri olduğunu
kabulü, fiilen (de facto), çocukların, ihtiyaçlarının
karşılanması gerektiğinin kabulüdür ve bu da
çocukların haklara sahip oldukları anlamına
gelmektedir.

İhtiyaçlar ve Haklar İlişkisi
İhtiyaçlar

Haklar

Evrensel, ancak öncelik ve/veya biçim
açısından yere ve zamana göre değişir

Evrensel- her çocuk için her zaman
geçerlidir

Yükümlülük ve sorumluluk söz konusu Yükümlülükler ve sorumluluklar getirir
değil
Talep edilemez
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Talep edilebilecek haklar

Çocuk Hakları Sözleşmesi
1. Çocukların ihtiyaçlarını ve haklarını geniş bir alanda tanımlar ve
bu ihtiyaçların entegre ve bütünlüklü biçimde karşılanması
için pratik bir çerçeve sunar
2. Çocukları geleneksel edilgen kabulün aksine kendilerini
etkileyen kararlarda sözlerini söyleyebilecek yeterli hak sahibi
kişiler olarak tanır
3. Çocuklara saygı felsefesini geliştirip yaygınlaştırır
4. Çocukları hukuksal hak sahibi olarak tanır
5. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında yetişkinlere
yükümlülükler getirir

15

Çocuk haklarının uygulanmasındaki
paydaşlar kimlerdir ?

• Sağlık Çalışanları
• Sivil Toplum

16

Sağlık çalışanları açısından (I)
• Sağlık çalışanları, fiziksel ihtiyaçlara öncelik tanıma

eğilimindedir; oysa bütün ihtiyaçlar önemlidir.
• Bir yerde, yiyecek yoksa çocukların öleceği açıktır; ne
var ki, eğitim ve oyun olmadan da çocuğun potansiyeli
gerçekleşmeyebilir; çocuk saygı görmüyorsa,
ayrımcılığa maruz kaldığında bu kez psikolojik
esenliği tehlikeye düşecektir.
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Sağlık çalışanları açısından (II)
 Çocukların gelişim potansiyellerinin en üst düzeyde

gerçekleşebilmesi için, ihtiyaçlar ve potansiyel
birbirinden ayrı olarak ele alınmamalı,
 aksine haklar fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve
çevresel etmenlerin birbiriyle ilişkilenip etkilendikleri,
kendi aralarında sinerji oluşturdukları bir bütünlük
içinde görülmelidir.
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Çocuk haklarının uygulanmasında sağlık
çalışanları
 Sağlık çalışanı ile çocuk arasındaki kişisel ilişki
 Sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin politikalar

 Çocukların savunucuları olarak sağlık

çalışanlarının rolü

19

ÇOCUK HAKLARI EKOLOJİSİ
Kültürel, sosyal, ekonomik,
medeni, siyasal haklar

Çocuk
ÇOCUK HAKLARI
katılım, koruma,
çocuğun yüksek yararı

Anne
Baba

Manevi,
fiziksel, bilişsel,
Akranlar
kültürel
duygusal

HÜKÜMET
Kültürel, sosyal, ekonomik,
medeni, siyasal haklar
20

ÇOCUK HAKLARI
ayrım gözetmeme, yaşam,
hayatta kalma ve gelişim

Sonuç olarak (I)
• Tüm çocuklar çocuk oldukları için temel özgürlük

ve insan hakları sahibi bireyler olarak dünyaya
gelirler.
• Tüm çocukların temel evrensel ihtiyaçları vardır.
 Bu ihtiyaçlar, en iyi sağlık ve gelişim açısından
gerekli bir dizi temel standardı oluşturur.

21

Sonuç olarak (II)
 Çocukların bu ortak standartlara göre davranılma

hakları vardır.
 Bu standartların yaşama geçirilmeleri yetişkinlere bir
takım yükümlülükler getirir.
 Bu yükümlülükleri yerine getirme taahhüdü,
çocukların ihtiyaçlarının karşılanması hakkını da
beraberinde getirir.

22

Sonuç olarak (III)
• Bu haklar, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme

olarak, uluslararası bir insan hakları anlaşmasında
yer almaktadır.
• Sözleşme, hükümetlere, çocukların ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için gerekli olan hakları kollama ve
yaşama geçirme bakımından evrensel yükümlülükler
getirmektedir.
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TEŞEKKÜRLER
24

Çocuk Hakları Yaklaşımının
Temelleri
Modül 2

Amaç


Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS)’nin temel
ilkelerin tanıtımı

bağımlılık

-Evrensellik
-Bölünmezlik
-Karşılıklı

Öğrenim Hedefleri







BM ÇHS hakkında bilgi, farkındalık ve
duyarlılık yaratılması,
Çocuk Haklarının türleri, içeriği, Çocukların
haklarından yararlanmalarının önündeki
engellerin incelenmesi ve çözümler
Ülkemizdeki durumun tartışılması
İlgililerin konuyla ilgili sorumlulukları ve
izleminin sağlanması

Sözleşmeye göre;
 Çocuklar
-temel özgürlükleri ve insan hakları sahibi
olarak dünyaya gelirler
-çocukların yaşadıkları toplumlar onların
sağlıklı gelişimi ve refahı için
geliştirilmelidir

-sözleşmeyi kabul eden her devlet çocuk
haklarını kollayıp gözetir

Çocuk Hakları

Birbirine bağlı
 Her biri aynı öneme sahip
 Bölünmez
 Bütüncül
 Evrenseldir”


Çocuk Hakları Sözleşmesi






Çocukların tüm gereksinimlerini dikkate
alan ÇHS, bunların uygulamalarla yaşama
geçirilmesi için gerekli kuralları belirler.

Çocuklar edilgen, yetersiz ve büyüklere
muhtaç bireyler değildirler kendileri ile
ilgili kararlara katılabilirler.
Sözleşme çocuk haklarına saygı duyulması
kavramını savunurken ebeveyn haklarına
da duyarlıdır

ÇHS’nin Temel İlkeleri








Madde 2. Sözleşme’de yer alan tüm haklar, hiçbir
ayrım gözetilmeksizin tüm çocuklar için geçerlidir
Madde 3. Çocukları etkileyecek tüm eylemlerde
çocuğun yüksek yararı birinci derecede dikkate
alınmalıdır

Madde 6. Tüm çocuklar yaşam, en iyi biçimde yaşama
ve gelişme hakkına sahiptir
Madde 12. Görüş ifade edebilecek durumda olan her
çocuk, yaşına ve gelişimine göre, görüşünü özgürce
ifade etme ve bu görüşün ciddiye alınmasını isteme
hakkına sahiptir

Madde 2:
Ayrımcılığa maruz kalmama hakkı
ÇHS de yer alan hakların tümü ayrım
gözetilmeden her çocuk için geçerlidir.

Doğrudan ayrımcılık: etnik, ırk, cinsiyet, dinsel
nedenlerle bir grup çocuğun sağlık
hizmetlerine eşit erişimi tanınmadığında, kız
çocuklara erkek çocuklara göre daha özensiz
hizmet verildiğinde
Dolaylı ayrımcılık: Kent-kırsal bölgelere
ayrılan kaynak farkları

Madde 3:
Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi








Tüm kurumlarda ve konularda çocuğu etkileyecek
tüm karar ve eylemlerde öncelikle çocuğun
yüksek yararının gözetilmesi
Örneğin: bir çocuğun tedavisine ilişkin karar
çocuğun yüksek yararına olmalıdır. Bir
araştırmaya veya araştırmacıya katkı sağlama
gibi bir amaç güdülmemelidir.
Örneğin: Çocuk Klinikleri “çocuk dostu” ortam
şeklinde düzenlenmelidir çalışanların konforu
birinci ilke olarak düşünülemez.
Örneğin: Güvencesi olmayan çocuk hastanın acil
tedavisi veya tedavisi için izin vermeyen aile vb..

Madde 6:
Yaşama ve gelişme hakkı




Tüm çocuklar yaşam, en iyi biçimde yaşama ve
gelişme hakkına sahiptir
Bu sadece sağlık hizmetlerini değil aynı
zamanda çocuğun büyüyüp geliştiği ortamın
daima yüksek standartlara sahip olması
gerektiğinin de altını çizer. Örneğin çevresel
etmenlerin çocuk sağlığı üzerine olumsuz
etkilerinin ortadan kaldırılması, baz
istasyonları vs.

Madde 12:
Çocukların görüşlerinin dinlenilmesi ve önem
verilmesi


Çocuklar bireysel ya da grup olarak kendilerini
ilgilendiren konularda görüş ifade etme, yaş ve
olgunluk derecesine göre ciddiye alınma hakkına
sahiptirler

Çocukların kendilerini ifade etme haklarına saygı,
çocukların kendi sağlık ve korunmalarına katkıda
bulunmalarını sağlayacak önemli bir mekanizmadır.
 Örneğin kronik hastalıkların tedavisi yada cerrahi
müdahalelerden önce onların görüşlerinin alınması ve
en akılcı tedavi yönteminin birlikte belirlenmesi gibi.


Hakların birbirine bağlı ve bölünmez
niteliği




Çocukların hakları bölünmez ve evrenseldir. Bu haklarda
bir önem sıralaması yoktur. Hep birlikte bütüncül bir
çerçeve oluştururlar ve çocukların sağlığına, refahına ve
aktif katılımına katkıda bulunurlar.
Örneğin
Çocukların ideal sağlık ve gelişme hakları, aynı zamanda
belirli haklar sahiplenilmeden yaşama geçirilemez: yeterli
bir yaşam standardı, insana yakışır konut, sömürüden ve
tehlikeli işlerden korunma, yerinde kararlar verip
kendilerini korumaları için gerekli bilgiler, çocukların
yararını gözeten politikaların örneğin çevre, ulaşım,
HIV/AIDS, evde ve başka kurumlarda şiddetten korunma
gibi alanlarda uygulanması, bu bakımdan sağlık ve gelişme
hakkının ön koşullarıdır.

Sözleşmeyi Onaylayan Devletler






Tüm hakların çocuklar için yaşama geçirilmesi
ile yükümlüdürler (Madde 4)
Sözleşmeyi hem çocukların hem erişkinlerin
bilmesi için gerekenleri yapmalıdırlar (Madde
42)

Çocuk Hakları komitesine düzenli rapor
vermekle sorumludurlar (Madde 44)

Diğer görev sahipleri kimler??







Devlet birinci derecede sorumlu olmakla
beraber
Yetişkinler,
Aileler,
Toplum,
İlgili Kurumlar ve
Çocuklar da hakların yaşama
geçirilmesinde etkin görev almalıdırlar

Ebeveynler;






Sözleşme çocuk üzerinde ebeveynlerin olumlu
etkisini yadsımaz, özenli bir aile çevresinde
yetişmenin çocuk için önemini vurgular
Madde 5: ana-babaların rehberlik etme hakkı
Madde 9: çocukların kendi yararlarına olan
durumlar dışında aileleri ile yaşama gereksinimi
Madde 18: hükümetlerin çocuğun yüksek yararı
adına ailelere her konuda yardım etmesi
gerektiğini kapsar.

Diğer yetişkinler;
Öğretmenler
 Sağlık çalışanları
 Toplum önderleri
 Geleneksel önderler
 Hukukçular
 Sosyal Hizmet Uzmanları
 Polis gibi
çocukla ilişkisi olan meslek gruplarının tümü
çocuk hak temelli ve çocuğun yüksek yararını
gözetir şekilde görev yapmalıdırlar


Etkinlik 1


Ülkenizde Çocuk Haklarının bugünkü
durumu nedir?

Ülkenizdeki çocukların hangi haklarının
ihlale veya ihmale uğradığını
düşünüyorsunuz?
ÖRNEK
Çocukların yaşadıkları toplumlar O’nların sağlıklı
gelişimi ve refahı için devlet tarafından
geliştirilmelidir.
Çevresel etkenler,
su, kanalizasyon vs,
sağlıklı okul çevresi,
sağlık hizmetlerine ulaşım, koşulsuz erişimin
sağlanması gibi.

Haklarını kullanmada başkalarına göre daha
fazla ayrımcılığa maruz kalan belirli çocuk
grupları olduğunu düşünüyor musunuz?



ÖRNEK
Cinsiyeti nedeni ile sağlık, bakım,
yaşama ve korunma haklarından eşit
yararlanabiliyorlar mı???

İhlal edilen haklar varsa nedeni ne
olabilir?
ÖRNEK
ÇHS’nin bilinmemesi, kavranmaması
ve içselleştirilmemesi

Çocuğun yüksek yararı kavramı sağlık
çalışanlarının çalışmalarına ne gibi girdiler
sağlar?
ÖRNEK
Bir çocuğun tedavisine ilişkin karar, yalnızca
çocuğun yüksek yararı gözetilerek alınmalıdır;
burada, bir araştırmanın bulgularına katkı veya
bir doktorun daha fazla deneyim kazanması gibi
amaçlar söz konusu olmamalıdır.
Çocuk Hastaneleri’ndeki çocuk servislerinin nasıl
yönetileceğine ilişkin kararlar da çocuğun yararı
gözetilerek alınmalıdır; burada çalışan personelin
etkin çalışması veya rahatlığı gözetilerek değil.

Haklara ne ölçüde uyulduğu veya hakların
ne ölçüde ihlal edildiğiyle ilgili ortak görüş
var mıdır?






Toplumda, her tür şiddete karşı korunma
hakkına saygı konusunda görüş var mı?
Çocukların dinlenildiği ve görüşlerinin
önemsendiği konusunda toplumda bir görüş var
mı?
Haklarından yararlanırken, kızlar, engelliler veya
azınlık gruplara mensup olanlar gibi belirli çocuk
gruplarına ne ölçüde ayrımcılık yapıldığı
konusunda bir görüş var mı?

Eğer haklara saygı gösterilmiyorsa
sorun nerede?
Bu hakları ihlal eden hükümet mi?
 Ana babalar mı?
 Doktorlar, öğretmenler gibi, çocuklarla çalışan
profesyoneller mi?




Çocukların hakları, eldeki kaynaklar veya konunun
içeriği bilinmediği için mi yoksa bu haklara açıkça
karşı çıkıldığı için mi ihlal ediliyor?

Etkinlik 2.2

Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Önündeki Engeller

Etkinlik 2.2

Çocuğun Olabilecek En İyi Sağlık
Düzeyine Kavuşmasının Önündeki
Engeller
1.

Herhangi bir çocuk grubunun mümkün olan
en iyi sağlık durumuna ulaşması hakkının
önündeki engeller nelerdir
2. Bu engeller nasıl aşılabilir, neler yapılabilir

Çocuğun Olabilecek En İyi Sağlık
Düzeyine Kavuşmasının Önündeki
Engeller
Ana babaların ve çocuklarının sağlığının nasıl
korunacağı konusunda bilgisiz olmaları
 Çocuk yoksulluğu
 Belirli çocuk gruplarına karşı ayrımcılık
 Siyasetçilerin çocuk sağlığını öncelikli bir konu
saymamaları
 Çocuk sağlığına ve yetiştirilmesine ilişkin tutum ve
davranışları değiştirmeye karşı direnç
 Çocukların görünmezliği
 Demokratik geleneklerin olmayışı


Engellerin Kaldırması için









Koruyucu yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi
Sözleşme’nin uygulanmasının izlenmesi
Ortamların çocuk dostu hale getirilmesine
öncelik verilmesi
Ulusal bütçelerin titizlikle incelenmesi
Halkı bilgilendirme kampanyaları
Bilgiye dayalı ve etkili kamu politikaları
geliştirilmesi

Sıkça sorulanlar



Sözleşmeye uymayan hükümetler için yasal bir
yaptırım var mıdır?
Hayır, ancak çocuk hakları komitesinin önerileri,
desteği ve sıkı ilişkisi ile bazı yaptırımlar
uygulanabilmektedir



Sözleşme ebeveyn karşıtı mıdır?





Hayır, sözleşme esas olarak çocuğun ailesi
yanında yaşaması, gelişmesi için destek
verilmesini savunur. Ancak bunun yanında çocuğa
geleneksel bakış açısını değiştirmeyi hedefler

Sözleşme, yaptırım gücü olmadan
çocuklar için ilerleme sağlayabilir mi?


Sözleşme’nin sağladığı çerçevede;
ihlallerin üzerine gidilebilecek
uluslararası bir hukuk statüsündedir.
Yavaş işleyen bir süreçtir; ama
çocuklar adına gerçek değişim
sağlamayı başarmıştır ve daha da
ileri gidecektir.

Çocuk haklarının gerçekleşmesi
önündeki engeller


Gelenek ve tutumlar;



Çocukların görünmezliği



Ekonomik kısıtlılıklar



Demokrasi geleneğinin olmaması

Gelenek ve tutumlar


Cinsiyet ayırımı



Disiplin adına fiziksel ceza uygulaması



Kız çocukların erken evlendirilmesi



Kız çocuklara eğitim hakkı tanınmaması,



Engelli çocukların toplumdan
uzaklaştırılması ve yalnız bırakılması,
utanılması

Gelenek ve tutumlar





Geleneksel tutumların devam etmesi hakların
kabulu ve uygulanmasında önemli bir engel
Ebeveynler çocuklara rehberlik ederken
çocuğun yüksek yararını düşünmeli ancak bu
şekilde çocuğun sağlığı ve gelişimsel alanda en
yüksek hedeflere varılabilir

Çocukların Görünmezliği






Sıklıkla politikacılar ve karar vericiler
çocuklar yokmuş gibi davranmaktadırlar
Çocuklar kamusal alanlarda görülmez haldeler
yada güçsüzler
Çocukların haklarını ve gereksinimlerini
hükümetlere iletebilmek için güçlü
savunuculara ihtiyaç vardır

Çocukların Görünmezliği
Okullar yapılırken çocuk ve çevre sağlığı
kavramına dikkat ediliyor mu?
 Bilinçsiz kentleşme çocuk sağlığını tehdit ediyor
mu?
 Bir fabrikadan çıkan duman çocukların solunum
sistemini hasarlar mı?
 Evinin yakınına baz istasyonu kurulan çocuk acaba
istasyon sahibinden güçlü mü? kendini savunabilir
mi?
 Sigara içimesi
 Medyanın-internet olumsuz etkisi


Ekonomik kısıtlılıklar






Çocuk Haklarını yaşama geçirmek isteyen pek çok
ülke ekonomik sorunlar nedeniyle
kısıtlanmaktadır
Özellikle sağlık ve eğitim hakkı için ekonomik
güce gereksinim vardır
Yine de yapılacak pekçok şey vardır

Demokratik olmayan veya demokrasiye yeni geçmiş
ülkelerde hakların dile getirilmesi veya temsili için
fırsatlar çok sınırlıdır







Pekçok az gelişmiş ülkenin sorunu olup geliştirilmeye
ihtiyacı vardır
Çocukların katılım hakkının önemi
Demokratik hakların kullanıldığı ve güçlendirildiği
mekanizmalar: Seçimler, medya, mahkemeler, baskı
grupları, STKlar, sendikalar, insan hakları
komisyonları

Sistem değişimi


ÇHS’nin ve hakların öğrenilmesini sağlamak ve
Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi



Tutumların değişmesi için çaba gösterilmesi



Kapasite geliştirilmesi



Çocuk haklarının tam gerçekleşip
desteklenebileceği ortamlar yaratılabilmesi için
çocuklara sağlanan doğrudan desteğin
arttırılması

Unutulmaması gerekenler








Her çocuğun yaşam ve yaşama, gelişme, korunma,
ve katılım hakkı olduğu
Tüm çocuklara eşit davranılması gerektiği
Her kararda çocuğun yüksek yararının öncelikli
olduğu
Kendilerini ilgilendiren her kararda çocukların
kendilerini ifade etme ve gelişim düzeylerine
göre ifadelerinin önemsenmesi (katılım hakkı)

Unutulmaması Gerekenler




Her alanda ve koşulda çocugun sağlıklı
gelişiminin ön planda tutulması gerektiği
Aile, çocuk toplum açısından güçlü yanların
ön plana çıkarılması gerektiği ve çocuk
haklarına bütüncül yaklaşımla başarının
yakalanabileceği

Teşekkür ederiz…

Modül 3

Klinik Uygulamalarda Çocuk
Haklarına Saygı

Soru?
 Günlük klinik uygulamalarınızda çocuk
hakları deyince aklınıza ne geliyor?

 Bu konudaki deneyimlerinizden aklınıza
gelen ilk olayı anımsayın ve bizlerle
paylaşın

Klinik Uygulamalarında Çocuk
Haklarına Saygı
 Bu modül, Sözleşme’de yer alan ve
klinik uygulamalarda çocuk hakları
yönünden özel önem taşıyan
durumların belirlenmesi ve sağlık
çalışanlarının günlük uygulamalarına
rehberlik etmesini amaçlamaktadır.

Öğrenim Hedefleri-1
Özel önem taşıyan durumlar
Klinik uygulamalarda çocuk hakları yönünden
özel önem taşıyan durumların belirlenmesi ve
dikkate alınması

Öğrenim Hedefleri-2
Hak çatışması
Çocuğun hakları ile ebeveyninin hakları
arasında çıkabilecek uyuşmazlığın farkına
varılması ve olası çözümlerin bulunması

Öğrenim Hedefler-3
Uygulamada engeller
Klinik uygulamalarda çocuk haklarına saygı
gösterilmesini engelleyen durumların
tanımlanması ve bunları iyileştirecek stratejiler
düşünülmesi ve geliştirilmesi

Öğrenim Hedefleri-4
Neler yapılabilir?
Uygulamada çocuk haklarını desteklemeye
yönelik pratik örnekler ve yöntemlerin
incelenmesi
Çocuk Dostu Hastaneler

Temel Noktalar
Çocukların mümkün olan en küçük yaşlardan
başlayarak kendi sağlık bakımlarına aktif
biçimde katılma hakları vardır.

Katılma Hakkı
• Bu hakkın kullanılabilmesi için, sağlık
çalışanlarının ve ana-babaların;
• Çocuğu dinlemesi ve söylediklerini ciddiye
alması,

Katılma Hakkı
• Bu hakkın kullanılabilmesi için, sağlık
çalışanlarının ve ana-babaların;
• Kendi sorumluluklarını üstlenmelerini sağlamak
üzere gelişmekte olan yeteneklerine dikkat
etmesi

Katılma Hakkı
• Bu hakkın kullanılabilmesi için, sağlık
çalışanlarının ve ana-babaların;
• Özellikle ergenler söz konusu olduğunda özel
yaşamın gizliliğine saygı duymaları gereklidir.

Modül 3'teki Temel Noktalar
Çocuk katılımı günlük sağlık uygulamalarının temel
prensiplerinden biri olmalıdır.
Çocukları da kendi sağlıkları ile ilgili kararlara
katmaya yönelik bir girişimin yaşama geçirilmesi
uygulamada ne gibi değişiklikler gerektirir?

Uygulamada yapılabilecek değişiklikler
• Çocuklarla ilgilenen tüm sağlık çalışanlarının
eğitilmesi
• Çocukları dinleyip onlarla konuşmak için zaman
ayrılması
• Çocuk dostu bilgiler sağlanması
• Örnek uygulamalar için davranış kuralları
hazırlanması

Modül 3'teki Temel Noktalar
• Çocuklara
saygı
kültürünün
yaşama
geçirilmesinde, kendileri açısından önemli
konularda çocuklara danışılmalı, neyin ve
nasıl değişmesini istedikleri kendilerine
sorulmalıdır.
• Çocuğa
saygı
beraberinde
çocuğun
bütünlüğünü oluşturan ebeveynleri ve
çevresine de saygı duyulmasını gerektirir

Sözleşme’nin Kritik Maddeleri
Madde 5.

Çocukların gelişim halindeki
yeteneklerine saygı gösterilmesi hakkı

Madde 12. Dinlenilme ve ciddiye alınma hakkı
Madde 16. Özel yaşam ve gizlilik hakkı

Madde 5

Çocukların Gelişim Halindeki
Yeteneklerine Saygı Gösterilmesi Hakkı
 Sağlık çalışanları önerilen herhangi bir tedaviyi çocuğun ne
kadar anladığını araştırmalı, bu konuda görüşlerini almalı
ve tedaviye onay verme anlamında bilinçli kararları olup
olmadığına bakmalıdır.

Madde 5

Çocukların Gelişim Halindeki
Yeteneklerine Saygı Gösterilmesi Hakkı
Sağlık çalışanları, hem çocuklar hem de ebeveynleriyle
işbirliği halinde çalışmalı, tedavi ile ilgili kararlara mümkün
olduğunca onları da dahil etmelidir.

Madde 5

Çocukların Gelişim Halindeki
Yeteneklerine Saygı Gösterilmesi Hakkı
 Çocuğun tedaviye razı olma veya reddetme durumu,
özellikle anne baba farklı bir görüşte ise dikkatle
değerlendirilmelidir. (The best interest of the child)

Madde 12

Dinlenilme ve Ciddiye Alınma Hakkı
 Tüm çocuklar kendi görüşlerini oluşturabilir.
 Çocuğun yaşamının herhangi bir alanına sınırlama
getirilmeksizin, tüm çocukların kendilerini ilgilendiren
konularda söz söyleme hakkı vardır.
 Çocukların görüşlerine gerekli saygıyı göstermek ve bunları
dikkate almak bir yükümlülüktür.
 Çocukların görüşlerine ne kadar ağırlık verileceği yaşlarına
ve olgunluk düzeylerine bağlıdır.

Madde 16

Özel Yaşam ve Gizliliğe Saygı Hakkı
 Çocuğun bedenine ve özel yaşantısına saygı; bu saygıda
durumdan kaynaklanan tüm etmenlerin (kültür, din,
cinsiyet, yaş, beceri) dikkate alınması
 Konsültasyon ve tedavi gibi işlemlerin çocuğun özel
yaşantısına ve gizliliğine saygılı ortamlarda yürütülmesi

Madde 16

Özel Yaşam ve Gizliliğe Saygı Hakkı
 Tıbbi yardım arayışı içinde olan çocukların ve ergenlerin
herşeyden önce özel yaşantılarına saygı, özel veya gizli
bilgilerini başkalarıyla (ana babalar ve diğer doktorlar
dahil) paylaşmadan önce izinlerini alma
 Özel yaşantı ve gizlilikle ilgili yürürlükteki yasaları
kavrama ve uygulama
 Gizli bilgilere erişimle ilgili açık politikalar geliştirip
yaygınlaştırma ve çocuğun bu politikalardan haberdar
olmasını sağlama
 Çocuk Hastanesi için hazırlanmış kitapçık

Madde 19
Çocuğun korunma hakkına saygı


İstismar ve ihmalin her
biçiminden korunma hakkı
 Yetişkin yanında iken
“çocuğun bedensel veya
zihinsel saldırı, şiddet veya
istismar, ihmal ya da
ihmalkâr muameleye, ırza
geçme dahil her türlü istismar
ve kötü muameleye karşı
korunması için” gerekli bütün
önlemlerin alınmasını
öngörmektedir.

Madde 19
Çocuğun korunma hakkına saygı
 Çocuklarla özel olarak konuşulabilecek mekânlar
yaratın
 Şiddet, istismar veya ihmal olayları için ipucu teşkil
edecek söylemlere dikkat edin
 Şiddet, istismar veya ihmal kuşkusu uyandıracak
durumlarda, çocuğa saygılı (kullanılan dil vb.
açısından) ve gelişim düzeyini dikkate alan bir tarzda
durumun ne olduğunu sorun

Madde 19
Çocuğun korunma hakkına saygı
 Çocuğun söylediklerinden hareketle düşünce ve
kaygılarınızı, ilgili sorumluluklarınızı (yasal ve etik)
ve yapılabilecek işlemleri düşünün
 Eğer uygunsa bu düşüncelerinizi çocuğun ana
babası/vasisi ile konuşun
 Tespit ettiğiniz veya kuşkulu tüm şiddet vakalarını bir
yere kaydedin

Madde 19
Çocuğun korunma hakkına saygı
 Koruma ve şiddet, istismar ve
ihmal vakalarının bildirilmesi ile
ilgili yürürlükteki yasaları öğrenin
ve bunlara uygun hareket edin
 Şiddet, istismar ve ihmalin tespit
edildiği veya kuşkulanıldığı
durumlarda çocuğun korunması
ve bu durumların bildirilmesi ile
ilgili açık politikalar belirleyin.
 Çocuğun/ergenin bu
politikalardan haberdar olmasını
sağlayın

Madde 19
Çocuğun korunma hakkına saygı
 Çocukları/ergenleri şiddet,
istismar ve ihmal konusunda
eğitin; şiddet, istismar ve
ihmal gibi durumlara maruz
kaldıklarında veya böyle
durumlara tanık
olduklarında yardım için
birine başvurmalarını teşvik
edin
 Ergenlere sağlıklı ilişkiler
konusunda bilgi verin

Madde 19
Çocuğun korunma hakkına saygı
 Neyin çocuğun yüksek yararına olduğunu tartarken,
çocuğun görüşlerini de dikkate alın; çocuğun
görüşlerine uymanın veya uymamanın neler
getirebileceğini, çocuk açısından doğabilecek riskleri
düşünün

Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme
hakkının sağlanması
 Madde 24 (e) ve (f) ve Madde 29: Çocukların ve ana
babaların, mümkün olan en iyi sağlık durumuna
ulaşılabilmesi için eğitilip bilgilendirilmelerini
sağlama yükümlülüğünü içerir.

Madde 24

Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme
hakkının sağlanması
 Mümkün ve uygun olduğu durumlarda, sağlıklı bir
yaşam için neler yapılması gerektiğini anlamalarına
yardımcı olmak amacıyla çocuklara bilgi verilmesi
(cinsel sağlık, üreme sağlığı, HIV/AİDS/diğer cinsel
yolla bulaşan hastalıklar duyarlılığı, beslenme, sigara,
alkol, uyuşturucular, fiziksel ve psikolojik gelişim ve
yönlendirme ve eğitim)

Madde 24

Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme
hakkının sağlanması
 Önleyici ve tanıtıcı materyallerin hazırlama;
 çocukların anlayabilecekleri biçim ve içerikte
 çocukların gelişim halindeki yeteneklerini dikkate alarak
 çocukların da katılımını sağlayarak

 Çocuğun sağlığına ilişkin kararlar verilirken, anababaların ve çocukların birbirinin karşılıklı haklarını
daha iyi anlayabilmeleri için onlarla birlikte çalışma

Madde 24

Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme
hakkının sağlanması
 Daha fazla bilgi ve yardım için nereye
başvurabilecekleri konusunda çocukları bilgilendirme

Madde 29
Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme hakkının
sağlanması
 Çocuklar için ve onlarla birlikte çalışırken gelişimsel
bir yaklaşım benimseme
 Bay mikropla enfekte olan bir çocuğun IM penisiline ikna edilmesi

 Çocuğun kişiliğini, yeteneklerini, zihinsel ve fiziksel
kapasitelerini tam olarak koruyucu ve geliştirici ve
onu özgür bir toplumda sorumlu bir yaşama
hazırlayıcı müdahalelerde bulunma
 Dosyasını sekretere verme görevi çocuğa verilebilir
 Kolundan çekiştirilerek yürütülmeye çalışan çocuk

Madde 29
Eğitim ve bilgilendirme yoluyla gelişme
hakkının sağlanması
 Çocuğun daha sonraki gelişimine saygı gösterme ve
destekleme açısından çocuk, ana baba, meslektaşlar
ve topluluk karşısında eğitici ve rol modeli olmayı
üstlenme.

Çocukların haklarına saygıda ortaya çıkan
sorunların ele alınması
 Birçok ülke ve kültürde, çocuklara ve ergenlere kulak
verilmesi, görüşlerinin alınması fikrine karşı ciddi bir direnç
görülür
Neden;
 Yetişkinler her şeyin en iyisini bilir
 Çocuklar karar vermede sorumluluk üstlenebilecek deneyime ve
ehliyete sahip değildir
 Kendi sağlık durumları ile ilgili “güç” bilgilerin çocuğa verilmesi
onlara acı verir
 En iyisi çocukları bu tür seçeneklerden korumaktır
 Çocuklar zaten bu bilgileri anlayamaz

Çocukların haklarına saygıda ortaya
çıkabilecek sorunlar
1. Tedaviye Onay Verme
2. Katılım Kapasitesi
3. Çocuk katılımı: yükümlülük mü, yük mü?
4. Ehliyet Değerlendirmesi
5. Koruma mı, Özel Yaşama Saygı mı?
 OKUMA-Tartışma- Açıklamayı okuma

Etkinlik 3.2

Klinik Uygulamalarda Çocuk Haklarını Geliştiren
Senaryolar

Etkinlik 3.2

Klinik Uygulamalarda Çocuk Haklarını
Geliştiren Senaryolar
Aşağıdakilerden herhangi birinin gündeme geldiği, yakınlarda
ortaya çıkan bir durum düşünün :
 Alınacak tıbbi bir karara çocuğun da dahil edilip
edilmeyeceği
 Aklı başında bir çocuğun isteklerini dikkate almama
 Çocuğun özel yaşamını ihlal etme veya etmeme

Etkinlik 3.2
Bir Durum Tanımı: Grup çalışması
1. Durumun koşullarını özetleyin
2. Verilecek kararın niteliğini belirtin
3. Kimin ve neden işin içinde olduğunu belirtin
4. Sonucu ve buna nasıl ulaşıldığını belirtin

Durum Örnekleri:
Klinik Uygulamalarda Çocuk Hakları
• 16 yaşında bir kız doğum kontrolü istiyor, ama durumun ailesi tarafından
öğrenilmesini istemiyor
• Ölümcül beyin tümörüne yakalanmış 10 yaşındaki bir çocuk yapılacak
üçüncü bir ameliyatı istemiyor
• Tip 2 Diabet mellit tanısı alan 12 yaşında bir çocuk insülin tedavisi almak
istemiyor
• ...

Grup sunumları sonrası tartışma
soruları
 Bu örnekte çocuğun haklarına tam saygı gösterildi mi?
 Gösterilmediyse neden?
 Ne daha farklı olabilirdi?

Sizce çocuklar hangi yaştan sonra kendi
sağlıklarıyla ilgili sorumluluk üstlenebilirler?
Bu durum her çocuğa göre değişir mi?
Çocuğun kendi özel deneyimlerine bağlı olabilir mi?
Çocuğun bu konuda yeterli olup olmadığını nasıl
değerlendirebilirsiniz?
Çocukların kendilerine yönelik sağlık hizmetlerine doğrudan
katılma kapasitesini güçlendirmek için neler yapabilirsiniz?
Örneğin destek sağlama, cesaretlendirme, fırsat tanıma,
bilgilendirme, saygı gösterme?
Karar süreçlerine ana babaları nasıl katabilirsiniz? Kararı
yalnızca onlara bırakarak? Çocukla birlikte? Kararlara çocukları
da katmada ailelere destek olarak?

Çocukların Kendi Sağlık Bakımlarına
Katılmalarını Sağlayacak Pratik Stratejiler
 Farklı yaş gruplarına ve yeteneklere hitap eden çocuk dostu
bilgiler hazırlayın.
 Çocuklara durumlarını tam olarak açıklamak üzere zaman
ayırın: çocuğun neyi vardır?Kendisine hangi tedavi
önerilmektedir? Mevcut tedavi seçenekleri nelerdir?
Yapılabilecek tercihlerin sonuçları ne olur? Tedavinin yan
etkileri nelerdir? Ağrı ve rahatsızlık olasılığı nedir?
 Çocuklara soru sormaları için fırsat tanıyın: kaygılarını
öğrenin ve bunlara eksiksiz ve dürüstçe yaklaşın.

Çocukların Kendi Sağlık Bakımlarına
Katılmalarını Sağlayacak Pratik Stratejiler
 Çocuklara ne istediklerini tanımlamaları için zaman verin.
Örneğin eğer bir çocuk iğneden korkuyorsa onunla konuşarak
bu korkunun nasıl giderilebileceğine bakın.
 Gizlilikle ilgili politikalar geliştirin ve ilgili personelle birlikte
çocukların ve gençlerin bu politikalardan haberdar olmalarını
sağlayın.

 Tedaviye rıza konusunda politikalar geliştirin (ilgili yasalarda
mesleki karar yetkisi açısından buna alan tanınmışsa) ve ilgili
personelle birlikte çocukların ve gençlerin bu politikalardan
haberdar olmalarını sağlayın.

Çocukların Kendi Sağlık Bakımlarına
Katılmalarını Sağlayacak Pratik Stratejiler
 Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve bunun
uygulanmasına dair personele eğitim verin.
 Bir Çocuk Hakları Yönergesi hazırlayın ve bunu tüm
sağlık merkezlerinde, klinik ve hastanelerde görünür
bir yerde bulundurun.

Çocukların Kendi Sağlık Konularına
Katılımına Saygı Göstermenin Yararları
 Çocuklar kendilerine daha fazla saygı duyulduğunu hisseder.
 Endişelerini hafifletir ve tedaviye daha iyi uyum sağlamalarına
yardımcı olur.
 Kendilerine güven kazandırır.
 İşbirliğini özendirir.
 Gereksiz sıkıntılara meydan vermez.
 Kendi sağlık ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 Onları kendi sağlıkları adına daha fazla sorumluluk
üstlenmeye özendirir.

Çocuk Haklarını Uygulamanın
Güçlendirilmesi İçin Yöntemler
 Farklı yaş gruplarına ve yeteneklere yönelik çocuk dostu
bilgiler hazırlayın
 Çocukların durumlarını kendilerine açıklamak için zaman
ayırın






Başlarına gelen nedir?
Hangi tedavi önerilmektedir?
Mevcut seçenekler?
Yapılabilecek tercihlerin sonuçları?
Tedavinin yan etkileri?

 Çocuklara soru sormaları için fırsat tanıyın; kaygılarını
öğrenip eksiksiz ve dürüstçe yaklaşın
 Çocuklara ne istediklerini tanımlamaları için zaman verin

Çocuk Haklarını Uygulamanın
Güçlendirilmesi İçin Yöntemler
 Çocuk hakları ile ilgili yönerge hazırlayın
 Çocuk haklarını sahipleneceğinize ve bunlara saygı
göstereceğinize ilişkin olarak hazırlanan kişisel bir açıklamanın
ofisinizde veya çalıştığınız yerlerde açıkça gösterin
 Gizlilik için politikalar geliştirin
 Tedaviye onam verilmesiyle ilgili politikalar geliştirin
 Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve bunun uygulanması ile ilgili
olarak personele eğitim verin
 Çocuk Hakları Şartı hazırlayın ve bunu tüm sağlık
merkezlerinde, klinik ve hastanelerde görünür bir yerde
bulundurun.

Çocuk Hakları Yönergesi Örneği

Bir Çocuk Hakları Şartı
Sağlık bakımı istiyorsam, ihtiyacım varsa veya alıyorsam
aşağıdaki haklarım vardır
Mümkün olan en iyi tedavi
Korunaklı ve güvenli bir bakım
Sözümün dinlenmesi ve ciddiye alınması
Tedavinin ne olduğunu anlamama yarayacak bilgilerin bana verilmesi
Tavsiye, bilgi ve destek alma hakkım
Bana dokunulmadan önce bana sorulması
Özel yaşamıma saygı
Cinsiyetim, yeteneklerim, engelli olup olmamam, rengim, ırkım veya
dinim ne olursa olsun eşit tedavi ve bakım
İncitilmemek ve küçük düşürülmemek

Etkinlik 3.3

Çocuğun Haklarının Ebeveyn
Haklarıyla Ters Düşebileceği
Durumlar

Suri Cruise wears high heels because she likes them

Çocuğun Haklarının Ebeveyn
Haklarıyla Ters Düşebileceği Durumlar
Örnek durumlar
• 7 aylık bir çocuğun kronik bir hastalığı nedeniyle tedavi görmesi
gerekiyor, ama ana babası buna razı olmuyor
• Annesi tarafından size getirilen 17 yaşındaki genç bir kızın hamile
olduğunu görüyorsunuz

• Fiziksel engelli bir çocuk ebeveynlerinin istedikleri acı verici bir
tedaviyi almak istemiyor (skolyoz ameliyatı gibi)
• Çocuk, bir aile üyesi tarafından istismar edildiğini söylerken anne aile
bütünlüğünü korumak adına bu durumu inkar edip açıklanmasını
istemiyor

Grup sunumları sonrası tartışma
soruları
1. Çocuk ve ebeveyn açısından hangi haklar gündemdeydi?
2. Hangi haklara öncelik tanırdınız? Niçin?
3. Potansiyel bir çatışmayı nasıl çözerdiniz?

Oturumdan Çıkartılacak Temel Dersler
 Çocuklar, mümkün olan en küçük yaşlardan
başlayarak kendi sağlık bakımlarına aktif biçimde
katılma hakkına sahiptir.

 Katılımdan kastedilen, çocukların ifade ettikleri
düşünceleri dinlemek ve görüşlerini ciddiye almak,
kendi sorumluluklarını üstlenme bakımından gelişim
halindeki yeteneklerine saygılı olmak ve özellikle
ergenler söz konusu olduğunda özel yaşantının
gizliliğinin önemini kavramaktır.

Oturumdan Çıkartılacak Temel Dersler



Çocukların katılımı ilkesel olarak önemlidir.
Herkesin kendini etkileyecek kararlara katılma hakkı
vardır. Gerek bakımın kalitesinin sağlanmasında
gerekse çocuğun genel esenliğinde sağlanacak önemli
pratik yararlar, onları sağlıkla ilgili kararlara
katmaktan geçer.

Oturumdan Çıkartılacak Temel Dersler
 Çocukları bunlara katma yolundaki bir kararlılığın
yaşama geçirilmesi pratikte önemli değişiklikler
gerektirir. Çocuklarla ilgilenen bütün sağlık
çalışanlarının ve yardımcı personelin eğitilmesi,
çocuklarla konuşmak ve onları dinlemek için zaman
ayrılması, çocuk dostu bilgiler sağlanması ve örnek
uygulamalar için kurallar ve politikalar geliştirilmesi,
yapılacak işler arasındadır.

Oturumdan Çıkartılacak Temel Dersler
 Çocuklara saygı kültürünün yaşama geçirilmesi,
kendileri için nelerin önem taşıdığını, neyin nasıl
değişmesini istediklerini öğrenmek üzere çocukların
kendilerine danışıldığı bir süreç içinde
gerçekleşmelidir.

SON…

Modül 4
ÇOCUĞA YÖNELİK
SAĞLIK HİZMETLERİ
VE
HİMET PLANLAMASI

Amaç
Çocuk haklarına saygının, çocuklara sunulan
sağlık hizmetini nasıl etkileyebileceğini ele
almaktadır.

6. ve 24. Maddeler
Bu maddeler, tüm çocukların yaşam, en
yüksek sağlık ve gelişim düzeyine ulaşma
haklarını ortaya koymaktadır.

Hedefler
 Toplumda veya bölgede verilen sağlık hizmetlerinin çocuk
sağlığı kapsamında değerlendirilmesi.
 Hastanelerin ve/veya sağlık alanındaki uygulamaların, nasıl
daha çocuk dostu hale getirilebileceğinin belirlenmesi
 Tüm çocukların sağlık alanındaki haklarını, tam olarak yaşama
geçirmeyi sağlayacak, sağlık hizmeti planlarının belirlenmesi.
 Çocukların en yüksek sağlık ve gelişim düzeyine ulaşma
haklarının yaşama geçirilmesinde, sağlık çalışanlarının destek
verebilecekleri yolların belirlenmesi

Dayanak ve Gerekçeler 1
Çocukların, buna hakkı var..
Çocukların mümkün
olan en üst düzeyde
sağlık hizmetine ve
en uygun sağlık
hizmetlerine ulaşma
hakları var.

TEMEL İLKLER
Temel ilkelerin tümü eksiksiz gözetilmeli ?

YAŞAMA
KATILIM

KORUNMA

EŞİTLİK

Dayanak ve Gerekçeler 2
Varsaymak yetmez..
Hizmetlerin, çocukların sağlık ve gelişimine yararlı
olduğunu, onlara bu hizmetlerin en iyisinin
verildiğini ve mümkün olan en üst düzeyde sağlık
sonuçlarının alındığını varsaymak yetmez

Dayanak ve Gerekçeler 3
İzlemek ve değerlendirmek
zorundayız..
Bu hizmetlerin çocukları gerçekten
koruduğundan ve geliştirdiğinden
emin olmak için hizmetlerin izlenip
değerlendirilmesi gerekir.

Dayanak ve Gerekçeler 4
“Çocuk öncelikli” yaklaşımı
kurumsallaştırılmalı.
Çocuğun yüksek yararının devamlılığını sağlamak için
yüksek standartlarda hizmet sunum modelleri geliştirilerek
kurumsallaştırın.
Örneğin eğitim, danışma, bütçe analizi, hizmetlerin entegre planlanması
vb. bu amaçlara hizmet edebilir

Mümkün olan En Üst düzeye Sağlık
ve Tıbbı Bakım Standardına
Ulaşmak

NASIL??

Mümkün olan En Üst düzeye
Sağlık ve Tıbbı Bakım
Standardına Ulaşmak
Çocuklara yönelik sağlık hizmetleri
planlanırken, ÇHDS ilkelerinin
benimsenerek, temel alınması.

YAŞAMA
KORUNMA

KATILIM
EŞİTLİK

Mümkün olan En Üst düzeye Sağlık
ve Tıbbı Bakım Standardına Ulaşmak
Verilen hizmetin iyileştirilme sürecinde,
çocukların görüşlerini almaya yönelik
sistemler geliştirilmesi.

Mümkün olan En Üst düzeye
Sağlık ve Tıbbı Bakım
Standardına Ulaşmak
Çocukların ve ailelerin görüşleri alınarak bir
çocuklara yönelik uygulama esasları
(şartname) hazırlanması.

Mümkün olan En Üst düzeye
Sağlık ve Tıbbı Bakım
Standardına Ulaşmak
Çocuklara yönelik hizmetlerin
geliştirilmesinde, tutarlılık ve kapsayıcılık
sağlanması için bölümler ve kurumlar arası
etkili bir planlama gerçekleştirilmesi.

Mümkün olan En Üst düzeye
Verilebilecek En İleri Sağlık
Sağlık ve Tıbbı Bakım
Düzeyine Ulaşmak
Standardına Ulaşmak

Sözleşmenin sağlık hizmetine etkileri
konusunda sağlık çalışanlarının
farkındalığının artırılması.

ÇOCUK HAKLARI TEMEL
ESASLARININ
UYGULAMA SÜRECİNDE
İZLENMESİ
VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TEK BAŞINA DA YAPABİLİRSİN..

Etkinlik 4.1.
Mümkün olan en üst düzeyde sağlık hizmetini
alma hakkını gerçekleştirmek

7 Yanlışı Bulun
•
•
•
•
•
•
•

Fiziksel ortam çocuk için hazırlanmış olması
Adı ile hitap etme
Göz teması kurma
Çalışanın kendini tanıtması
Çocuğun kendini tanıtması için fırsat verilmesi
Yargılayıcı konuşma
Kulak ve boğaz muyanesi için kullanılan
malzemeyi tanıtma
• Çocukla değil aile ile konuşma

Çocuklar arasında ayrımcılık
yapmadan bu hizmeti vermenin
yolları neler olabilir?
Hangi çocuklar haklarının ihlal edilmesi
konusunda daha fazla risk altındalar?

Hangi çocuklar haklarının ihlal
edilmesi konusunda daha fazla risk
altındalar?
 Engelli çocuklar
 Kız çocukları
 Etnik azınlıklara ve yerli halklara mensup çocuklar
 Yoksul çocuklar
 Ergenler
 Kurumlardaki çocuklar

Etkinlik 4.2. Hikayelerimiz…

Etkinlik 4.3. Rol Play
Sağlık Merkezleri, Klinikler ve Hastaneler
Ne Kadar Çocuk Dostu?

Sağlık kuruluşlarındaki çocukların haklarına nasıl
daha saygılı olabiliriz?
Aldığınız hizmetler konusunda tecrübeleriniz neler
olabilirdi?
Ortamı ve hizmetleri daha çocuk dostu hale
getirmek için neler yapılabilir

Çocuklara Saygılı Hizmet Örnekleri
Hasta Kabul
Poliklinikler
Yataklı servisler
Hastane Hizmetleri (hastane okulu, oyun
odaları vb)

Hasta Kabul/bekleme alanı
Sizin çalıştığınız kurumda ortam dostane mi?
Uygun oyuncaklar, dergiler ve afişler var mı?
Oturacak yerler çocuklar için ergonomik mi?
Çocukların güven içinde oynayabilecekleri alanlar
var mı?
Sunulan hizmetlerle ilgili olarak yaşa uygun
bilgiler veriliyor mu?
Yörede konuşulan başlıca dillerden bilgilenmek
mümkün mü?

Poliklinikler
Çocukların muayene için uzun süre beklemeleri
gerekiyor mu?
Her randevuda çocuklar aynı doktor/danışman
tarafından görülebiliyor mu?
Çocuğun kendini ifade etmesi ve merak ettiği
konulara danışabilmesi için yeterli zaman ayrılıyor
mu?

Yataklı Servisler
Servisin fiziksel düzenlemesi çocuğa uygun mu?
Çocuklar yeterince bilgilendiriliyor mu?
İşlem öncesinde sırasında ve sonrasında çocuğun
ihtiyacları fark edilip gideriliyor mu?
 Çocuk hakları belirten bir liste görünebilir yerlere
asılmış mı?
Çocukların yakınlarına iligli personel yardımcı
oluyor mu?
Personel bu sorunların çözümü için özel eğitim
almış mı?

Hastane hizmetleri
 Çocuklar hastanede kaldıkları süre içinde eğitimlerini de
sürdürüyorlar mı?
 Oyun ve eğlence için ne gibi imkanlar var? Bunlar yaşa
uygun mu?
 Verilen yemekler çocukların yaşlarına ve gelişim
düzeylerine uygun mu?
 Hastanede çıkan yemekler ve diğer hizmetler konusunda
çocuklara hiç görüşleri sorulur mu?

Değişimin Sağlanması

Kurum Politikaları I
 Uygulamalarınızı geliştirirken ÇHS’nin bir çerçeve olarak
benimsenmesi
 Çocukların görüşlerini almaya yönelik sistemler geliştirilmesi
 Sağlık hizmetleri geliştirilirken, çocuk hakları
savunuculuğunun ön planda tutulması
 Çocukların, ailelerin ve personelin de görüşlerini alarak,
kurumunuzdan hizmet alan çocukların hangi haklardan
yararlanabileceklerini belirten bir Çocuk Hakları Uygulama
Esasları (şartname) hazırlanması
 Toplumun sosyal, ekonomik ve etnik bileşimi ile ilgili bilgiler
toplanarak hizmet kullanım analizi yapılması ve her kesimin
bu hizmetten yararlanabileceği şekilde planlama yapılması.

Politikalar II
 İlgili bütün personele çocuk hakları ve Çocuk Haklarına dair
Sözleşme’nin sunulan sağlık hizmetlerine etkileri ile ilgili
eğitim verilmesi, duyarlılık kazandırılması.
 Çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinde tutarlılık ve
kapsayıcılık sağlanması için bölümler arası etkili bir planlama
gerçekleştirilmesi

HİZMET SUNUMUNDA AYRIM
GÖZETİLMEMESİ I
 Çocukların özel yaşamın gizliliği ve tedaviye razı
olma hakları gibi konularda, personelin yanı sıra
çocukların ve ana babaların da görüşlerinin alınması.
 Sağlık bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimler
verilmesi

Çocuklara Kulak Verilmesi
ne demek??

Çocuklara Kulak Verilmesi
Çocukların belli başlı duyarlılıkları hakkında
bilgi düzeyinin yükseltilmesi
Çocukların sağlık hizmetlerine erişimde
karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi
Çocukların sağlık alanında bilgilendirilme
ihtiyaçlarının kavranması

Ne yapmalı?
Erişilebilir ve çocuk dostu hizmetlerin
oluşturulmasına yardım
Sağlıkçıların çocuklara nasıl hizmet verilmesi
gerektiği konusundaki duyarlılıklarının
artırılması
Hizmetlere erişimin ve hizmet kullanımının
artırılması
Çocukların sağlık standartlarının iyileştirilmesi

Ne yapılmalı?
Okullarla işbirliği yapılması, okullardaki
çocuklarla ve gençlerle toplantılar
düzenlenmesi, sağlık uygulamaları ile
ilgili geri bildirimler alınması, protokoller
oluşturulması
Hastanedeki çocuklarla, hastane
hizmetlerini kullanan çocuklar için bir
memnuniyet forumu düzenlenmesi

Çocuklara Kulak Verilmesi
Sahada çocukların sağlık hizmetlerine
ulaşımını ve sağlık durumunu belirlemeye
yönelik araştırmalar yapılması
Çocuk savunuculuğu yapan sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yapılması.

TEŞEKKÜRLER..

Modül Beş
Savunucu Olarak
Sağlık Çalışanı

Savunucu Olarak Sağlık Çalışanı

Bu modül çocuğun içinde bulunduğu ortamın
onun
optimal
gelişimine
nasıl
katkıda
bulunduğunu incelemektedir

Modül, sağlık çalışanlarının kamu politikası
ve
savunuculuk
alanındaki
rollerine
odaklanmaktadır

Öğrenme Hedefleri-1
1.Savunuculuk kavramının anlaşılması
2.Sağlık çalışanının çocuğun yaşadığı
sosyal çevredeki savunuculuk rolünü
kavraması
3.Çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerine etkili
olan fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel
ortamları belirlemesi ve dikkate alması

Öğrenme Hedefleri-2
4.

5.

Kamu politikaları ve uygulamaların
çocukların en iyi sağlık ve gelişim hakları
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini
kavramak
Çocukların içinde bulunduğu sosyal
ekolojik modelde işleyişin çocukları
destekleyecek şekilde değiştirmeye yönelik
yaklaşım ve yöntem oluşturma pratiklerinin
yapılması

Modül 5
Temel Noktalar

1. Çocukların mümkün olan en iyi sağlık
durumunda olma hakları yalnızca sağlık
hizmetlerinin
etkili
sunumuyla
gerçekleşemez
Çocukların içinde bulundukları fiziksel,
ekonomik ve sosyal ortamlar da onların
refahı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir

2-Çocukların kendi adlarına savunu

görevleri üslenmeye istekli yetişkinlere
ihtiyacı vardır
 Oy veremezler
 Yargı yoluna nadiren
başvurabilirler
 Sendika veya meslek
kuruluşlarına üye değillerdir
 Medyaya erişimleri ya hiç yoktur
ya da çok sınırlıdır
 Hükümetler üzerinde etkili olan
kaynakları bol ve oturmuş ticari
çevreleri ve lobi faaliyetleri
yoktur

3. Çocukların yaşamları ve sağlık hakları
içinde bulundukları ortamlardan ve
kamu politikalarından etkilenir
Tüm sağlık çalışanları ve çocuk
doktorları bu konuda deneyim
sahibidir

4. Tüm sağlık çalışanları savunu çalışmaları
yaparak yalnızca hastalığı tedavi etmenin
ötesinde çocukların en iyi sağlık
durumuna ulaşma hakkı önündeki
engellerin
kaldırılmasına
katkıda
bulunabilir

5. Yetişkin

savunucuları
ile birlikte çocuklar
kendi korunmalarına
katkıda bulunabilirler
Madde 12. Çocukların kendini ifade etmesi ve
görüşlerinin ciddiye alınması

6. Kişisel mesleki uygulamalarda çocuk
haklarının daha fazla tanınması,
destekleyici sağlık hizmetleri sunulması ve
kamu politikaları, tüm çocukların
mümkün olan en iyi gelişimini ve sağlığını
korumak ve sürdürmek açısından
gereklidir

Savunuculuk
Madde 3. Çocuğun yüksek yararını gözetme yükümlülüğü: çocukları
etkileyecek her eylemde onların yüksek yararı birinci derecede
gözetilmelidir

 Mesleki sorumluluk üstlenmiş
yetişkinlerin, çocuk hakları
konusunda başkalarının
eğitilmesine yardımcı olma ve
çocukların yararına yönelik
değişiklikler sağlanmasına katkıda
bulunma görevi vardır

Savunuculuk Nedir?
 Bir şeyi isteme veya bir şeyin lehine çalışma yapma;
örneğin bir dava, bir fikir, bir politika gibi, bunlara aktif
destek verme
 Sonuçları etkileme çabası- kamu politikalarının ve kaynak
tahsis kararlarının sonuçlarını izleme ve müdahale
 Söz alıp konuşmaya, sesini duyurmaya çalışan bir kişiyi,
dinlenilmesine katkıda bulunacak şekilde destekleme ve
onun yanında saf tutma
 Kişisel ve hukuksal hakları korumaya ve onurlu bir yaşam
sürmeye yönelik sorun çözümleri

Savunuculuk Nasıl
Olmalıdır?
•Aile ; ana-babalar
Değişimin
•Sağlık
çalışanları
•Çocukla gerçekleşebilmesi
teması olan diğer meslekler
(kreş ve okul öğretmenleri vs)
için sosyal
•Akademisyenler
(Tıp eğitiminde
müfredat ekolojinin
oluşturma)
farklı
•Sivil toplum örgütleri
kademeleri hedef
•Topluluk liderleri
•Dinsel vealınabilir:
kültürel kurumlar
•Hizmet sektöründe çalışanlar (emniyet
görevlileri vs)
•Yasama organlarında görev yapanlar
•Yerel ve ulusal yönetimler

Savunuculuk Nasıl
Olmalıdır?
 Savunuculuğun bir reçetesi,
önceden belirlenmiş bir yöntemi
yoktur
 Savunuculuk tutumunun
gerçekleştirilmesi ve uygulaması
toplumdan topluma ve kişinin
ve/veya grubun beceri ve
birikimlerine göre değişir

Kamu Politikasının Çocukların
Mümkün En İyi Sağlık Düzeyi
Hakkı Üzerindeki Etkisi

Çocukların Sağlığını ve Refahını
Etkileyen Kamu Politikası
Uygulamalarına Örnekler








Yoksulluk
Çevre kirliliği
Moda sanayi
Kazalar
Medya
İletişim araçları
telefonları )

(İnternet,

cep

YOKSULLUK
 Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve
psikolojik esenliği üzerinde derin etkileri
olan bir olgudur.











Beslenme
Barınma
Sağlık hizmetine ulaşım
Eğitim fırsatı
Cinsiyet eşitsizliği
Çocuk işçiliği
Erken evlilik ve gebelikler
Aile içi şiddet ; çocuğa karşı artmış şiddet
Sosyal dışlanma

Çocukluk Dönemindeki Kazalar
 Taşıt kullananların yayalara göre önceliği
 Araç içi güvenlik
 Araba koltuğu zorunluluğu uygulamaları
 Yol güvenliği için yetersiz yatırım
 Kamuya
açık
mekanların
tasarımında
güvenliğe yeterince dikkat edilmemesi
 Okul çıkışlarında yetersiz trafik düzenlemeleri
 Servis araçlarının yetersiz donanımı ve
kontrolü

Çevresel kirleticilerle temas
 Anne karnındayken başlayan
temas
 Toksik metaller (kurşun, civa
vs)
 Kimyasal haşere ilaçlarının
(pestisit) yaygın kullanımı
 Hava kirliliği
 Oyuncak yapımında
kullanılan toksik maddelerle
temas

Moda sanayi
 Giderek artan sayıda kız
çocuğu normal bir beslenmeyle
mümkün olmayacak incelik
merakına özendirmektedir
(bulimia ve anoreksia )




Oyuncak tasarımında idealize
edilen karakterler
Ergenlik döneminin
hassasiyetinin göz ardı edilmesi

Yeme bozuklukları ve sosyokültürel
faktörler
 Yeme bozukluklarının son yıllarda bu kadar
yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden birisidir
 Yazılı basın, Televizyon ve buna ek olarak yaşıtların ideal
güzellik kriterleri (ne kadar zayıfsan o kadar güzelsindir)
konusundaki baskısı kişi üzerinde önemli etkiler
bırakmakta
 Özellikle son yıllarda dergi ve gazetelerde çıkan diyet
konulu makale sayısında artış var
 Bunun dışında TV ve gazetelerde yer alan reklamlarda
görülen ve ideal ölçülere tam olarak uyan modellerin
fotoğraflarına maruz kalmak bir çok genç kızın diyete
başlamasının nedenlerinden birisidir

TELEVİZYON
Gıda reklamları
 Özellikle çocuklara
yönelmekte, tanıtılan yağ,
şeker ve tuz içeriği yüksek
gıdalar aşırı kiloluk ve
diğer kronik hastalıkları
yaygınlaştırmaktadır.

Yiyecek Reklamlarının Çocuklar
Üzerindeki Etkileri
• Besinlerle ilgili Bilgisini değiştirir
(meyve bir ürün değildir)
• Yiyecek tercihini değiştirir
• Alışveriş davranışını değiştirir
• Marka tercihini ve tüketimini etkiler
• Beslenme dengesini değiştirir
UK Food Standards Agency (Eylül 2003)

Hedef
göründü

Henüz bilişsel gelişimini
tamamlamamış hayat tecrübesi
olmayan çocuklar reklamlar
karşısında savunmasız

Küçük çocuklar reklamdaki ikna edici
mesajı algılayamayacağından üreticiler
ve pazarlamacılar için kolay hedeflerdir

Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Madde 24. Mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşma ve sağlık hizmetlerinden
yararlanma hakkı

 5510 sayılı kanun


Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/39 md.)
60 ıncı madde gereği genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları,
ana ya da babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca
bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını dolduruncaya kadar genel
sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan
yararlandırılır.
18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşını
dolduruncaya kadar 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c)
bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi Devlet
tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı sayılır

Etkinlik 5.1
Kamu Politikası ve Uygulamalarında
Değişim için Savunu

Etkinlik 5.1
Kamu Politikası ve Uygulamalarda
Değişim için Savunu
 Amaç:




Kamu politikasının çocuk sağlığı üzerinde
zararlı etkileri olan bir yanının belirlenmesi
Çocukların daha iyi korunabilmesi için yasal
düzenlemelerde ve uygulamalarda yapılması
gereken değişikliklerin savunulması için
strateji geliştirilmesi.

Kamu Politikası ve Uygulamalarda
Değişim için Savunu
 Konu seçiminde izlenecek yol:




Yasal düzenlemelerde veya kamu politikasında
görülüp çocukların en iyi sağlık düzeyine
ulaşmaları açısından özellikle olumsuz etkileri
olan bir yan bulup seçin.
Dağıtılan materyalde yer alanlardan birisi
olabilir veya sizin veya topluluğunuzun önerdiği
ilgili bir başka kişi de olabilir

Konu örnekleri






Sağlık hizmetine ulaşma hakkı üzerinde etkisi
olan kamu politikalarının gözden geçirilmesi
Çocuğa karşı şiddetin Sağlık Bakanlığı ve sağlık
kurumları temelinde izlenmemesinin etkileri ve
bunu değiştirmek için savunuculuk stratejisi
oluşturma
Ergenlerin sağlık hizmeti almasındaki
yetersizliğin ergen sağlığı üzerinde etkisi

Tartışmanın çerçevesi
 Çocukların neden savunmanlara ihtiyacı vardır?
 Çocuklarla ilgili konuları nasıl öncelik sırasına
koyabilirsiniz?
 Sağlık politikası ve uygulamaları açısından
değişiklikler ne ölçüde gerekli ve bunlar ne kadar
kapsamlı bir reformu gerektiriyor?
 Bir tanıtım-savunu stratejisini nasıl
geliştirebilirsiniz?
 Çocukları sürece katıp görüşlerini nasıl
alabilirsiniz?

Değişim için savunulacak
önceliklerin belirlenmesi

 Zararın ölçeği ve derecesi: Kaç çocuk ve
ne kadar ağır biçimde etkilendi, etkileniyor,
etkilenecek?

 İvedilik derecesi
 Sosyal ekoloji modelinde destek
sağlama potansiyeli: Kim zaten işin içinde,
kimin eğitilmesi ve/veya ikna edilmesi
gerekiyor?

 Konuya ilişkin kamuoyu duyarlılığı
 Müdahale düzeyi: Sosyal ekolojinin tüm
kademelerinden müdahaleyi gerektiriyor
mu? tek bir kişi, belirli bir sistem veya
sosyal ekolojinin birkaç kademesi ölçeğinde
ele alınabilir mi?

 Siyasal ortam
 Kültürel ve dinsel bağlam:
Kültürel ve dinsel görüşler ne
merkezdedir? Kültürel mi yoksa
dinsel norm veya standartlara göre
mi ele alınıyor?
 Yapılmak istenilenin kapsamı:
bir telefon görüşmesinden, büyük
bir kampanya

 Direnç düzeyi: karşı çıkanlar var
mı? Kimler ve neden karşılar?
 Başarı olasılığı

Etkinlik 5.2.
Çocuk Haklarının Savunusunda
Eylem Stratejileri Savunu

Eylem Stratejileri-1
 Alandaki
diğer
uygulayıcılardan
ve
çocuklardan sorunun içeriği ve boyutları
hakkında kanıtlar toplamak başlangıç faaliyeti
olabilir
 Konu hakkında özel bir araştırma yapılabilir
 Gerek mesleki dergilerde gerekse medyada
belirli bir kamu politikasının çocuk refahı
üzerindeki etkilerini ortaya koyan makaleler
yayınlanabilir

Eylem Stratejileri-2
 Değişim için birlikte hareket edeceğiniz
başka ortaklar bulunabilir







Kamusal ve özel kuruluşlar,
Meslek kuruluşları,
Siyasetçiler, gazeteciler vb
Sivil Toplum Kuruluşları
Medya

Eylem Stratejileri-3

 Değişimi sağlamaya yönelik kanıtların ve
stratejilerin paylaşılması için uzmanları bir
araya getirecek konferanslar düzenlenebilir
 Benzer konuların nasıl ele alındığını görmek
için başka ülkelerdeki deneyimler
araştırılabilir

Eylem Stratejileri-4
 Tüm kaynaklardan derlenen kanıtlardan hareketle
çocukların esenliğini koruyacak değişiklikler için
hükümet ve politikacılar arasında lobi faaliyetleri
yürütülebilir
 İstenilen değişiklikleri sağlayacak gerekli yasal
düzenlemelerin neler olduğunu belirleyecek
çalışmalar yapılabilir

Eylem Stratejileri-5

 Çocukların kendi deneyimlerinden kanıtlar
toplamak; çocukların deneyimlerinden
doğrudan aktarmalar yapılması vb.
 Üzerinde durulan konunun gündemdeki bir
haberle ilişkilendirilebileceği her durumda
basın açıklamaları yapmak

Eylem Stratejileri-6
 Hükümetin çocuk haklarını koruma
alanındaki uluslararası
yükümlülüklerini yerine getirme
başarısızlıklarına örnekler verilebilir

Hepsinin ötesinde;
 Çocuklarla deneyimlerini ve kendilerini
kaygılandıran konular hakkında
konuşulabilir, çözüm önerileri alınabilir
 Bunu yaparken, çeşitli kökenlerden,
kültürlerden ve koşullardan olan çocuklarla
temasa geçmek bizi daha doğru yönlendirir

Senaryo-1
 Siz ve ekibinize kendi seçeceğiniz bir konuda
ulusal radyodan/televizyondan konuşma olanağı
tanındı ve söz konusu olan, bu konunun çocuk
sağlığını ve gelişimini nasıl etkileyeceği
 Bu fırsattan yararlanarak destek toplayacaksınız,
bir strateji sunacaksınız ve kurumsal değişimi
sağlayacaksınız
 Spotunuzu buna göre hazırlayın ve gruba sunun

Senaryo-2
 Çocuk haklarına daha saygılı
olunması için kendi çevrenizde
yapılmasını gerekli gördüğünüz
bir iyileştirme ile ilgili olarak yerel
politikacılara 10 dakikalık bir
sunum yapacaksınız.

DEĞERLİ KATILIMCILAR
 Sizler bu eğitime katılarak
üstlendiğimiz bu tanıtım ve
savunuculuğun ilk adımını atmış
bulunuyorsunuz
 Bundan sonraki süreçte çocuk
haklarının kendi uygulamalarınızda,
içinde çalıştığınız sistemlerde,
bulunduğunuz toplumda, kültürlerde
ve çeşitli sistemlerde tanıtılıp
savunulmasına yardımcı
olabileceğinize inanın ve gerekli
girişimlerde bulunmaktan
çekinmeyiniz

HER BAŞLANGIÇ BİR
ZAFERDİR….
BURADA BİZİMLE
OLMANIZ
BAŞLANGIÇSA…..

Hastanedeki çocuk hakları konusunda kişisel gelişim aracı
Hastanenin adı ve adresi:
Bölüm ve servisin adı:
Seçilen bölüm veya servis başkanının adı ve e-mail adresi:
Formu dolduran yetkili kişinin isim, mail ve telefon numarası:
Hastanede tedavi gören çocukların yaş aralığı:
Bitiş tarihi:
-Hastane, çocuk hakları anlaşması doğrultusunda, hastanedeki çocuk haklarıtüzüğünü benimsedi
mi?




Evet, (-Lütfen tüzüğün kopyasının ne zaman benimsenip, uyulduğunu belirtiniz)
Hayır
Yapım aşamasında (-dan beri....)

-Anlaşmanın baskısı tüm servislerde ulaşılabilir mi?




Evet (Lütfen, benimseme kararını belirtiniz)
Hayır
Kısmen( Lütfen tahmini ulaşılabilirlik oranını belirtiniz)

Ulaşılabilir en yüksek sağlık hizmeti standardı hakkı ( madde 24)
Hak 1.1:Çocukların sağlık hizmeti hükmü her türlü sağlık, fiziksel dahil tüm sosyal,
kültürel, ruhsal zihinsel boyutuyla ele alınmalıdır.
Lütfen göz önünde bulundurun:
1. Hastanın klinik kayıtlarında fiziksel,ruhsal,sosyal boyutlarını içeren bilgileri kayıt

edebilmek için belirli alan bulundurmalıdır.
2. Hastane bu tür haklara saygı duyulduğundan emin olmak için toplum servisleri ve/veya
derneklerle ortak çalışma protokollere sahip mi?
3. Hastaneler dışında, toplumdaki tüm çocuklar ve ergenlik çağındakiler için herhangi bir
danışmanlık hizmeti bulunmakta mıdır?
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4. Çocuklar, ebeveynler veya hasta dernekleri son 12 ayda bu hakkın ihlal edildiğine

yönelik herhangi bir şikâyette bulundu mu?
5. Hastane çocuklar ve ebeveynleri tarafından övgü almaktadır.Medyada hastanenin bu
hakka duyduğu saygı ile ilgi olumlu haberler vardır.
Lütfen bu hakkınuygulamasına ilişkin eksik gördüklerinizibelirtiniz, hakların uygulanıp
uygulanmadığıyla veya nasıl uygulandığıyla ilgili kanıtları kaydediniz ve çocukların hastanedeki
haklarına ilişkin faydalı önerileri kaydediniz.
Değerlendirme ekibi içerisinde herhangi bir fikir ayrılığı var mıydı? ( Lütfen örnek veriniz)
Genel değerlendirme:
Bu hak hastanede tam olarak ne kadar
uygulandı?:
Önemli derecede
Süreç içerisinde
Nispeten
Kesinlikle dikkate alınmadı

Hak 1.2:Çocuklar herhangi etnik, ırk,din, cinsiyet, yaş, cinsel eğilim, engellilik, dil,kültürel
ve sosyal ayrım olmaksızın tüm sağlık hizmetlere ulaşma hakkına sahiptir.
Lütfen göz önünde bulundurun:
1. Sağlık hizmeti kayıtsız mülteciler veya diğer yabancı çocuklar dâhil evrensel olarak
2.
3.
4.
5.
6.

ücretsizdir.
Hastane kültürel olarak yetkin personel veya gönüllüleri garanti eder.
Personel ve gönüllülere verilecek olan kültürel yetkinlik eğitim kurs sayıları son 12 ayda
hastane tarafından sağlanacaktır.
Organizayonların sayısı bu hakla ilgili olan dernekler tarafından karşılanması
Kültürel yetkinlik eğitimini tamamlamış olan personel ve gönüllülerin yüzdeleri.
Son 12 ayda çocuklar, ebeveynler veya hasta dernekleri tarafından bu hakkın
karşılanmadığına dair herhangi bir şikâyet oldu mu?
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7. Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgü almaktadır. Hastanenin bu hakka karşı olan

saygısı nedeniyle medyada birçok pozitif haber yapılmıştır.
Lütfen bu hakkın uygulamasına ilişkin eksik gördüklerinizi belirtiniz, hakların uygulanıp
uygulanmadığıyla veya nasıl uygulandığıyla ilgili kanıtları kaydediniz ve çocukların hastanedeki
haklarına ilişkin faydalı önerileri kaydediniz.
Değerlendirme ekibi içerisinde herhangi bir fikir ayrılığı var mıydı? ( Lütfen örnek veriniz)
Genel değerlendirme:
Bu hak hastanede tam olarak ne kadar
uygulandı?:
Önemli derecede
Süreç içerisinde
Nispeten
Kesinlikle dikkate alınmadı

Hak 1.3: Çocuklar, eğer gereken günlük bakımları evlerinde eşit, iyi ve etkili bir şekilde
evde sağlanamıyorsa hastaneye kabul edilecekler.

Lütfen göz önünde bulundurun.
1. Hastane yetersiz tedaviyi azaltmayı hedefleyenprotokollere sahip mi? Ve bu protekoller
2.
3.
4.
5.
6.

uygulanıyor mu?
Hastane yetersiz tedaviyi azaltmaya yönelik herhangi bir kuruluşla ve/veya toplum
servisiyle işbirlikçi protokollere sahip mi?
Hastanedekötü tedavi sayısını belirleyecek herhangi izleme ve değerlendirme sistemi var
mı? Eğer varsa, sayı kayda değer mi?
Bu konuda, toplum organizasyonları tarafından uygulanan bağımsız anketler var mı?
Çocuklar, ebeveynler veya hastaların dernekleri tarafından son 12 ayda bu hakkın reddine
dair herhangi bir şikâyetbulunmakta mıdır?
Hastane çocuklardan ve ailelerinden herhangi bir övgü aldı mı? Hastanenin bu hakka
saygısıyla ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
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Lütfen bu hakkın uygulamasına ilişkin eksik gördüklerinizi belirtiniz, hakların uygulanıp
uygulanmadığıyla veya nasıl uygulandığıyla ilgili kanıtları kaydediniz ve çocukların hastanedeki
haklarına ilişkin faydalı önerileri kaydediniz.
Değerlendirme ekibi içerisinde herhangi bir fikir ayrılığı var mıydı? ( Lütfen örnek veriniz)
Genel değerlendirme:
Bu hak hastanede tam olarak ne kadar
uygulandı?:
Önemli derecede
Süreç içerisinde
Nispeten
Kesinlikle dikkate alınmadı

Hak 1.4:Çocukların yaşlarına ve durumlarına uygun oynama, dinlenme, serbest zaman,
eğlence ve eğitim gibi tüm olanaklara sahip olma ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
dizayn edilmiş, eşyalı, çalışanları olan ve donanımlı bir ortamda bulunma hakkına
sahiplerdir.
Lütfen göz önünde bulundurun:
1-Bu hak hastane politikasında yer almakta mıdır?
2-Çocukların oynayabileceği, eğitim alabileceği ve dinlenebilecekleri uygun alanlar var mıdır?
3- Engelli çocuklara erişimi engelleyen herhangi mimari engeller var mıdır?
4-Hastanede eğitim, oyun ve dinlenmenin dışında düzenlenen herhangi bir etkinlik var mıdır?
(palyaço, müzik,hayvan terapisi veya sanat terapisi gibi..)
5- Hastane politikası özel eğitimli öğretmenler tarafından mı sağlamaktadır?
6-Hastane politikası özel eğitimli profesyoneller sağlama politikasına sahip midir? (oyun
terapisti, sanat terapisti ve oyun terapisti gibi)
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7-Hastane okulu hastane politikası tarafından garanti edilmekte midir?
8-Destekleyici organizasyonlar hastanedeki oyun aktivitelerini desteklemekte midirler? Ve bu
aktiviteler, hastane ve dernekler arasındaki işbirlikçi protokollerle desteklenmekte midir?
9-Hastane ortamı farklı yaş gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde
midir?
10- Hastanede ziyaretçiler ve çocuklar için herhangi bir yaş sınırlandırması bulunmakta mıdır?
11- Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri tarafından
herhangi bir şikayet bulundular mı?
12- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği
saygı ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 2.1:Çocuklar yaşlarına, gelişim düzeylerine ve zekalarına uygun bir şekilde durumları
hakkında bilgilendirilme hakkında sahiplerdir.
1- Klinisyenler çocukları, aileleri, velileri ve bakıcıları bilgilendirmek için zaman ve dikkat
harcıyorlar mı?
2- Sağlık uzmanları çocuklarla ve ailelerle iletişim konusunda yeterli ve özel bir şekilde eğitim
aldılar mı?
3- Çocuk Hakları Sözleşmesinin, çocuklar tarafından anlaşılabilir versiyonu hastanenin yatılı ve
ayakta tedavi edilen bölümlerine yerleştirilmiştir. Sözleşme yatılı veya ayakta tedavi edildiği
bakılmaksızın, tedavi alan veya danışan tüm çocuklara verilir.
4- Sağlık bilgileri uygun lisan ve formatta ulaşmakta mıdır?

5- Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri
tarafından herhangi bir şikayet bulunmakta mıdır?
6- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastnenin bu hakka gösterdiği
saygı ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 2.2 :Çocuklar kendileri hakkındaki herhangi bir durumla ilgili fikirlerini özgürce ifade
etme, duyma ve kendi yaşı ve olgunluk derecesine uygun bir şekilde dikkate alınma hakkına
sahiplerdir.
1-Tıbbi ve geçmiş kayıtlar çocukların yorumlarını veya şikayetlerinin kayıt edilebileceği özel bir
bölüme sahip midir?
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2-Sağlık uzmanları, durumları, tedavileri ve diğer ilgili konularla ilgili çocukların ve gençlerin
görüşlerini almakta mıdırlar?
3-Sağlık uzmanları çocukların sağlık durumları, tedavileri ve diğer konularla ilgili ebeveyleri, velileri
ve bakıcılarıyla tartışırlar mı? Eğer çocukların yararın ise, çocuklarla ve yetişkinlerle ayrı ayrı mı
tartışırlar?
4-Yabancı dil konuşan çocukların ve ebeveynlerinin görüşlerini alan bir aracı var mıdır? Örneğin, dil
arabulucuları...
5-Çocuk/gençler ya da çocuk/ebeveyn yönelik bir Forum vardır. Bu forum hastane yönetimi
tarafından desteklenmektedir.
6-Hasta deneyimlerini kayıt altına alan bir mekanizma vardır.
7-Çocukların ve ergenlerin şikayetlerini dile getirecekleri herhangi bir ünite, prosedür veya örnek
birim, personel ve/veya gönüllü kişiler var mıdır?

8-Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri
tarafından herhangi bir şikayet bulunmakta mıdır?
9- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği
saygı ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır?
Hak 3.1: Çocuklar cinsel istismar dahil her türlü fiziksel veya ruhsal şiddetten,
yaralanma veya suiistimalden, ihmalkar veya kayıtsız tedaviden, eziyet veya
istismardan korunma hakkına sahiplerdir.
1- Çocuklara karşı yapılan her türlü şiddete karşı korumaya yönelik herhangi bir hastane
protokolü var mıdır?
2- Hastane, çocuğun hastane dışarısında ve hastane içerisinde maruz kaldığı şiddete tepki
gösterme ile ilgili uygun bir protokole sahip mi?
3- Profosyoneller ve hastane personeli çocuk korumasıyla ilgili olan prokollerin varlığından ve
onlara ulaşımından haberdarlar mı? Profosyoneller ve hastane personeli bu politika ve
protokolleri uyguluyorlar mı?
4- Politikaların ve prosedürlerin hastane içerisinde ve dışarısında uygulandığı nasıl takip
ediliyor?
5- Çocuklara karşı şiddetin takip edilmesi ve değerlendirilmesi için özel olarak oluşturulmuş
profesyonel bir ekip var mı?
6- Çocuk korunmasıyla ilgili mesleki sorumluluk ile görevlendirilmiş kişiler bulunmaktadır.
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7- Tıbbi ve hemşirelik değerlendirmesi yapılmaktadır.
8- Çocuk terkiyle ilgili protokoller vardır.
9- Son 12 ayda, personel eğitim sayısı hastane tarafından sağlanmaktadır.
10- Çocuk korumasıyla eğitimin personel yüzdesi
11- Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri

tarafından herhangi bir şikayet bulunmakta mıdır?
12- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği
saygı ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 3.2:Çocuklar hastanede kaldıkları süre boyunca kendi istekleri dışında ebeveylerinden/
velilerinden / bakıcılarından ayrılmama hakkına sahiplerdir.
1-Çocuğun çıkarına yönelik olmayan koşullarda, ebeveynlerinin/velilerinin/bakıcılarının çocuklarıyla
beraber kalmalarına izin verilmekte midir?
2- Çocuğun çıkarını, ebeveynlerle/velilerle/bakıcılarla ortaklaşa tartışarak karar vermeyi belirten açık bir
kural var mıdır?
3- Çocuklara ve ebeveynlere, ebeveynlerin giremeyeceği yerler ve birimlerini listesini bildirmeye yönelik
herhangi bir açıklama var mı?
4- Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri tarafından

herhangi bir şikayet bulunmakta mıdır?
5-Evebeylerin çocuklarıyla kaldıkları zamanlarda, kendilerine serbest gece kalma ve ücretsiz
veya paralı yiyecek hakkı tanındı mi?
13- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği

saygı ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 3.3 :Çocuklar mahremiyet hakkına sahiplerdir.
1-Çocuklar, aynı cinsiyeten olan doktor tarafından muayene edilebilme imkanına sahipler mi?
2- Hastaneye yatırılan her çocuk için tek/özel veya çift kişilik odalar bulunmakta mıdır?
3- Bütün odalar banyoya sahip mi?
4-Çift kişilik veya 2 yataktan fazla olan odalarda cinsiyete saygı var mıdır?

7

5-Çocuklarla ve ebeveyleriyle yapılacak fiziksel muayene ve özel konuşmalar için ayrılan özel bir alan
var mıdır? Muayene sırasında, paylaşılan odalarda gerektiği takdirde mahremiyeti korumak için perdeler
kullanılmakta mıdır?

6-Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri tarafından
herhangi bir şikayet bulunmakta mıdır?
7-Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği saygı
ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 3.4 :Çocuklar onurlu ölüm hakkına sahiplerdir.
1-Hastane tarafından sağlanan yas dönemine yönelik hizmet çocuğun ve ailelerini kültürüne
uygun olarak yapılmakta mıdır?
2-Onurlu ölüm programları çocuklar ve aileleri ile birlikte çocukların kültürel geçmişleriyle göz
önünde bulundurularak mı geliştirilmektedirler?
3- Son 12 ay içinde bu hakkın reddi ile ilgili çocuklar, ebeveynler ve hasta dernekleri tarafından
herhangi bir şikayet bulunmakta mıdır?
4-Son 12 ayda, konuyla ilgili personel eğitim kurs sayısı hastane tarafından karşılanmaktadır.
5- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği saygı
ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 3.5 : Çocuklar acı hissetmeme hakkına sahiplerdir.
1-Hafiflatici bakım dahil, hastanede benimsenenden ve uygulanan ağrı önlemeye yönelik
herhangi bir tedavi protokolü ve prosedürü mevcut mudur?
2-Çocuğun acıya olan algısı tıbbı kayıtlara geçirilmekte midir?
3-Son 12 ayda, hastane tarafından acının bahşedilmesine yönelik hastane personeline verilen
eğitim sayısı.
4-Acıyla başetme eğitimi alan personelin yüzesi
5- Son 12 ayda, konuyla ilgili personel eğitim kurs sayısı hastane tarafından karşılanmaktadır.
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6- Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği saygı
ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Hak 3.6 : Çocuklar kilinik araştırmalara veya deney projelerine katılmama ve araştırma
süresi içerinde geri çekilme hakkına sahiplerdir.
1-Hastane klinik araştırmaları ile ilgili herhangi bir düzenleme benimsedi mi? Klinik araştırmalar
için oluşturulan etik komite mevcut mudur?
2-Çocuklardan veya ebeveynlerden alınan hasta rıza formu hakkında uygulanan özel protokoller
mevcut mudur?
3-Tüm araştırmalar bağımsız etik incelemeden geçmekte midir? Bu inceleme yasal ve etik
ilkelere uygun mudur?
4- Çocuklarla ve ebeveynler için araştırmanın içeriği hakkında hazırlanmış broşürler ve bu süreci
onlarla görüşen sağlık uzmanları mevcut mudur?
5-Çocukların araştırmalara katılımı sonucunda gerçekleşmiş, herhangi ciddi yada istenmeyen
olay var mıdır?
6-Çocukların katıldığı araştırmaların standartlara uygun olarak tamamlandığına dair
denetim/izleme/inceleme raporları.
7-Son 12 ayda, konuyla ilgili personel eğitim kurs sayısı hastane tarafından karşılanmaktadır.
8-Hastane çocuklar ve aileleri tarafından övgüler almıştır. Hastanenin bu hakka gösterdiği saygı
ile ilgili medyada olumlu haberler bulunmaktadır.
Şu anda öz değerlendirme formunun bireysel kısımlarıyla ilgili bölümleri tamamlanmıştır.
Boşluğa lütfen aşağıda bulunan hususları kaydediniz:
- Etkileyici bir şekilde işleyen hak tanıtımının genel yönleri;
-Özellikle dikkat gereken hak tanıtımının genel yönleri;
-Takımda yapılan tartışma sürecindeki tüm uzlaşma derecesi;
-Tüm alanlardaki hak kısıtlamaları ile ilgili yapılan iyi çalışma örnekleri

9

-Daha geniş toplum üyelerinin katılım gereçlerinin tamamlanması.
Gelecek döneme yönelik, belirli eylemler veya standartlar hakkındaki son tavsiye ve
önerileriniz.
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