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20 Kasım 2020

 

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

VE

TÜM ŞUBELERİNDEN

 

“Ülkem�z� ve Çocukları Çok Sev�yoruz!”

 

Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n kabulünün 31. yılı kutlanıyor.

 

Ülkem�z�n de tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmes� 0-18 yaşları arasındak� her b�rey�
çocuk olarak kabul etmekted�r. Türk�ye ulusal mevzuatıyla ve �mzalayarak �ç hukuk normu
hal�ne get�rd�ğ� uluslararası sözleşme ve belgelerle çocuk hakları sözleşmes�n� hayata
geç�rmey� kabul etm�şt�r.

 

Üstel�k Türk�ye bugünkü sözleşmen�n öncülü kabul ed�lecek Cenevre Çocuk Hakları
B�ld�rges�’n� 1924 yılında Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün �mzasıyla dünyada �lk �mzalayan
5 ülkeden b�r�s�d�r.

23 N�san 1924 yılından bu yana kutlanan Ulusal Egemenl�k günümüz y�ne Büyük Önder’�n
tal�matı �le 1929 yılından bu yana Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı olarak
kutlanmaktadır.

 

TÜİK ver�ler�ne göre 2019 yılı sonu �t�bar�yle nüfusumuz 83.1 m�lyon ve bu nüfusun �ç�nde
çocuklarımızın sayısı 22.8 m�lyondur.
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Uzunca b�r süred�r b�rl�kte yaşadığımız 5 m�lyona yakın mültec� ve 1.7 m�lyon mültec�
çocuğu da bu nüfusa eklemel�y�z.

 

Yaklaşık 88 m�lyon nüfus ve 25 m�lyon çocuk...Üstel�k Türk�ye sınırları dışında da
Sur�ye’de çok sayıda mültec� ve çocuklarına da kaynak ayırmaktadır.

 

Türk�ye’de ve dünyada çocuklara yönel�k olumlu pek çok gel�şmen�n yanı sıra, ağır
sorunlar ve hak �hlaller� yaşanmaya devam etmekted�r.

 

Bu sorunların başında, küresel-bölgesel savaşlar, �ç çatışmalar, terör ve ş�ddetle b�rl�kte
ağır yoksullukla bağlantılı temel �nsan� h�zmetlere er�şememek gelmekted�r.

 

Dünyada 400 m�lyona yakın çocuk mutlak yoksulluk ç�zg�s�n�n altında yaşamaktadır.

 

152 m�lyon çocuk, 10 da 7’s� ağır ve tehl�kel� olan �şlerde çalıştırılmaktadır.

 

Dünya nüfusu hızla artmakta, buna karşın toprak, hava, su başta olmak üzere kaynaklar
hızla tüket�lmekted�r.

 

Dünya’da;

• Her yıl 111,7 m�lyon �nsan doğuyor, 46 m�lyon �nsan ölüyor,

• Dünya nüfusuna her yıl 65,4 m�lyon k�ş� eklen�yor,

• Her yıl erozyon ve çölleşme �le topraklar tüken�yor, 7,7 m�lyon ton/yıl zararlı endüstr�yel
atık dünyaya bırakılıyor,

• 860 m�lyon �nsan sağlıklı suya er�şem�yor,

• Yılda 317 m�lyar USD uyuşturucuya para harcanıyor,

• Stockholm Barış Araştırmaları Enst�tüsü (SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora göre
(2019) küresel savunma harcamaları artarak 1 tr�lyon 782 m�lyon euroya ulaştı. Asker�
harcamalar b�r yıl �ç�nde yüzde 3,6 arttı. Böylece 2010 yılından bu yana en büyük artış
gözlemlend�. Türk�ye 2019 yılında 20 m�lyar dolarlık harcamasıyla en fazla asker� harcama
yapan ülkeler arasında 16. sırada bulunuyor (Kaynak:
https://tr.euronews.com/2020/04/27/s�pr�-raporu-asker�-harcamalar-soguk-savas-tan-bu-
yana-en-yuksek-sev�yeye-ulast�).

• Uyuşturucu ve s�lahlanmaya ayrılan payın her yıl %1 azaltılmasının, �nsan� gel�şme
endeksler�ne, mutlak yoksulluğun önlenmes�ne ayrı ayrı %10 oranında �y�leşme olarak
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yansıyacağı �fade ed�l�yor.

• Dünya nüfusunun %14’ü (826 m�lyon �nsan) yeterl� ve �y� beslenem�yor, %16’sı (968
m�lyon �nsan) tem�z �çme suyuna er�şememekte, %40’ı (�k� m�lyar dört yüz m�lyon �nsan)
sağlıklı yaşam koşullarından yoksun ve 854 m�lyon yet�şk�n okuma-yazma b�lm�yor (UNDP,
2001: 22; Pogge, 2006:9).

Dünya’da 200 k�ş�n�n gel�r� dünya nüfusunun %41’�n�n toplam gel�r�nden fazladır.

Bu durum küresel ölçekte dünya barışını ve demokrat�k s�stemler� zorlayamakta, total�ter
yönet�mler� ve çatışmalı ortamları da yaygınlaştırmaktadır.

Türk�ye’de c�dd� b�r mültec� sorunu vardır ve buna çok büyük kaynak ayrılmaktadır. Bu
kaynakların 300 m�lyar TL’y� aştığı resm� makamlarca �fade ed�lmekted�r. Türk�ye, mültec�
sorunu dışında da c�dd� yapısal sorunları olan b�r ülked�r.

 

Buna göre;

 

AÇSH Bakanlığı ver�ler�ne göre 3,1 m�lyon a�le sosyal yardım almaktadır.

TUİK temel yoksulluk ç�zg�s� �ç�nde olanların 14,7 m�lyon k�ş� olduğunu açıklamaktadır. Bu
ver�ler sosyal yardım yapılan (genel olarak yardım türler�ne göre hanede k�ş� başına düşen
gel�r�n asgar� ücret�n 1/3 veya 2/3’ünden az olması koşuluyla) k�ş�ler�n sayısı �le
örtüşmekted�r.

Ağırlıklı olarak AÇSH Bakanlığı �le �l�nt�l� Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları el�
�le yapılan sosyal yardımların toplamı 2019 yılı �t�barı �le 52 m�lyar/TL’nı geçm�şt�r. Salgın
hastalıkla beraber bu harcamaların artacağı görülmekted�r.

 

Türk�ye, dünyanın en gel�şm�ş 20 ülkes� �ç�nded�r. Ancak �nsan� gel�şme endeksler� ve gel�r
bölüşümüne �l�şk�n sorunlarımız sürmekted�r. Türk�ye’de Dünya Bankasının (World Bank)
(2018) kullandığı günlük 1.8, 3.2 ve 5 dolar/k�ş� ölçüsündek� mutlak yoksulluk ç�zg�s�n�n
altında yurttaşının kalmadığı bel�rt�lmes�ne karşın TUİK ver�ler�ne göre nüfus p�ram�d�n�n
gel�r açısından en tepes�ndek� %20’n�n payı 47.2, en alttak� %20’n�n payı �se %6,2’d�r ve
bu oran çok az değ�şmekted�r.

 

Çocuk İşgücü Araştırması, 2019 sonuçlarına göre; 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk
sayısı 720 b�nd�r. Çalışan çocukların yüzde 79,7's�n� 15-17 yaş grubundak�ler oluştururken
yüzde 15,9'unu 12-14 yaş grubundak�ler, yüzde 4,4'ünü �se 5-11 yaş grubundak� çocuklar
oluşturmaktadır. Bu sayının mültec� çocuklar ve mevs�ml�k tarımda çalıştırılan çocuklarla
b�rl�kte 2 m�lyona ulaştığı tahm�n ed�lmekted�r.

 

Salgın hastalık bütün dünyada ve Türk�ye’de �şs�zl�k ve yoksulluğu arttırmaktadır. B�rleşm�ş
M�lletler bu nedenle dünyada mutlak yoksulluk ç�zg�s�nde yaşayanların sayısının 132
m�lyon k�ş� daha artmasının beklend�ğ�n� bel�rtmekted�r.
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Yasalardak� tüm önley�c� hükümlere karşın;

Çocukların;

- Evlenmeye zorlanması (c�nsel ş�ddet, �st�smar),

- Ağır ve tehl�kel� �şler dah�l olmak üzere çocukların sokakta, küçük-orta ölçekl�
�şletmelerde ve mevs�ml�k tarımda çalıştırılması

- Salgın hastalıkla beraber eğ�t�me er�ş�mdek� c�dd� sorunlar -4x3 s�stem�nden kaynaklanan
özell�kle kız çocuklarının okuldan kopma-uzaklaşma sorunu

-Sürekl� gündemde olan ş�ddet olayları ve gerg�n-çatışmacı pol�t�k söylemler

-Son İzm�r deprem� �le b�rl�kte gündeme b�r kez daha gelen c�dd� afet r�skler�m�z ve buna
uygun olmayan konut, çevre, barınma, yaşama alanlarımız

-A�leler�n yoksulluğu, yaygın �şs�zl�k sorunu ve

-Bütünlüklü, hak temell� b�r çocuk ve sosyal h�zmet pol�t�kamızın merkez� ve yerel
yönet�mler düzey�nde gel�şt�r�lemem�ş olması

Çocuklarımız �ç�n b�r yandan end�şeler�m�z� arttırmakta öte yandan �se daha çok
çalışmamız, üretmem�z, paylaşmamız gereğ�n� ortaya çıkartmaktadır.

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ� 118 şubes� ve 4 tems�lc�l�ğ� �le b�rl�kte tüm Türk�ye’de
çocuklarımız, gençler�m�z ve yurttaşlarımız �ç�n var gücüyle çalışmaktadır.

 

Destekç�ler�m�z�n değerl� katkılarıyla bugüne kadar çok sayıda çocuk ve genc�m�ze eğ�t�m
desteğ� / burs verd�k, vermeye devam ed�yoruz. Burslarımızda kız çocuklarımız �ç�n poz�t�f
ayrımcılık yapıyoruz.

 

İşb�rl�kler� �le ağırlıklı olarak tekst�l sektöründe çocuk �şç�l�ğ�n� önlemeye yönel�k “üret�mden,
eğ�t�me projem�z�” başarıyla uyguluyoruz.

 

Çocuk Kulüpler�m�z ve Çağdaş Etk�nl�k Merkezler�m�zde gel�ş�mler� �ç�n çalışmalar
yapıyoruz.

Kodlamaca, mentörlük g�b� projeler�m�z� yaygınlaştırıyoruz.

 

Salgın hastalık sürec�nde tüm burslu öğrenc�ler�m�z� tarayarak tablet-b�lg�sayar ve �nternet
er�ş�mler�n� araştırdık ve gördük k� %64’ünün eğ�t�me er�ş�mde çok c�dd� sorunları var.
Yaygın b�r bağış kampanyası sürec� �le tablet-b�lg�sayar- �nternet er�ş�m� �ç�n çalışma
başlattık. 1000 tablet-b�lg�sayar �le çocuklarımızı buluşturduk, bu sayıyı hızla arttıracağız.
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Elektron�k ortamda 21. yüzyıla hazırlık programını oluşturduk. Çocuklarımızın eğ�t�m�ne
destek, sanat, b�l�m ve kültür odaklı programlarımız başlıyor.

 

Gençler�m�z �ç�n y�ne, gönüllü, mezun ve burs�yer gençler�m�z aracılığıyla yaygın b�r d�l
öğren�m� sürec�ne destek programlarına başladık.

 

EVET, ÜLKEMİZİ VE TÜM ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ. ONLAR İÇİN ÇAĞDAŞ,
AYDINLIK BIR ÜLKE VE DÜNYA İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ, ÜRETMEMİZ,
PAYLAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ÇOCUKLARIN YAŞAMA, KORUNMA,
EĞİTİM, SAĞLIK VE KATILIM HAKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM HAKLARI İLE
ÇAĞDAŞ BİR BİREY OLABİLMELERİ İÇİN BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN
SONRA DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKTİR.


