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“Evrensel insan hakları nerede başlar? Küçük yerlerde, eve yakın yerlerde hatta o kadar
yakın ve o kadar küçüklerdir ki dünyanın hiçbir haritasında gözükmezler. Ona rağmen
onlar* (insan hakları) bireylerin dünyasıdır; yaşadığı mahalledir; gittiği okul veya
üniversitedir; içinde çalıştığı fabrika, çiftlik veya ofistir. Bu hakların oralarda anlamı
olmadığı takdirde, hiçbir yerde anlamı olmaz. Bu hakları evlerine yakın tutacak birlikte
hareket eden insanlar olmadan, dünyadaki gelişmeler için boşuna uğraşıyor olacağız.

Eleanor Roosevelt

İnsan Hakları ve Küresel Hedefler
İnsan haklarını destekleme ve savunma gücü
hepimizin içinde var. Onu keşfet!

Konu

Sosyal Bilimler, Coğrafya,
Vatandaşlık, Tarih

Öğrenme Kazanımları
•
•
•

Öğrenenler haklarını bilir, insan
haklarına ve çocuk haklarına
sahip çıkabilirl.
Küresel Hedefler ve haklar
arasındaki bağlantıyı kavrar.
Öğrenenler insan hakları, çocuk
hakları ve Küresel Hedefler
arasındaki bağı görebilir.

Hazırlık
•
•

Ders için gerekli bütün kağıtları
bastırın ve yanınızda
bulundurun.
Ders planını ve ipuçlarını
detaylı bir şekilde okuyun.

Materyaller
•
•
•
•
•

Her öğrenci için “Bingo
Kâğıt” (1) bastırın.
Kâğıt 2, 3 ve 4ü bastırın.
Resim Malzemeleri
Büyük Kâğıtlar
Kağıt 5 - Küresel
Hedefler Kartları
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Öğretmenler İçin Notlar
Sonraki etkinliğe geçmeden aşağıdaki insan haklarıyla ilgili bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

İnsan Haklarıyla İlgili Bilgiler
İnsan hakları, sadece insan olarak doğmakla elde ettiğimiz, hepimizin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerdir. Bu
hak ve özgürlükler bireylerin ait olduğu millete, yaşadığı yere, cinsiyetine, etnik kökenine, rengine, diline, dinine
veya herhangi bir başka statüye göre değişiklik göstermez. Her birey için eşittir.
İnsan hakları şu inançla benimsenmiştir; İnsan hakları olmadan insanlar için haysiyetli bir yaşamdan
bahsedilemez. İnsan hakları; hayatımızı şekillendirmek için, bütün insanların eşitliğini sağlamak için, bir insanın
bütünlüğünün, özelinin, özgürlüklerinin ve var olması için gerekli temel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için
gerekli en temel standartlardır.
İnsan hakları, her bireyin hak ve özgürlükleri korunurken aynı zamanda birlikte nasıl huzur içinde yaşanacağını da
tanımlar. Onlar sürdürülebilir barış, gelişme ve güvenlik için ön koşul olarak kabul edilirler.
İnsan hakları bağımsız, bölünemez ve birbirleriyle bağlantılı olan haklardır - bu, eğer TEK bir insanın bile hakları
güvence altında değilse, diğerlerininki de değildir anlamına gelmektedir.
Bu kapsamlı insan hakları kavramına rağmen, dünya genelinde garantilenmiş bir hak güvencesi yok. İşte bu
noktada insan haklarını koruma mücadelesi için uluslararası mekanizmalar, devletlerin bu haklara saygı duyma,
koruma ve onları yerine getirme zorunluluğu ve sivil toplumun daha iyi bir dünya adına yaptığı fedakârlıklar ve
katkılar devreye giriyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Hakkında Bilgi
İnsan haklarının kökenleri çok eskiye dayanmasına rağmen, devletler, uluslararası düzeyde insan hakları
sorunlarını tanımaya ve korumaya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı. Bu konudaki ilk önemli belge Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de çıkarılan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'dir; “Bütün insanlar özgür,
onur ve haklar bakımından eşit doğarlar”. Bu bildirge içinde bulunan otuz maddede; yaşam ve özgürlük hakkı,
ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı veya köleliğin ve işkencenin yasaklanması gibi sivil ve politik haklara
değinilir. Ekonomik, sosyal ve kültürel hak olarak da çalışma hakkı, sağlıklı yaşama hakkı veya yeterli yaşama
standartı (barınma, su, yemek, kıyafet) gibi haklara değinilir.
Başlığında da belirtildiği üzere İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sadece bir BİLDİRGEDİR – bu yüzden hukuken
bağlayıcılığı olan bir belge değil, devletler tarafından bu haklara uymak üzerine kabul edilmiş bir politik taahhüttür*.
Buna rağmen, zamanla bu bildirgede yer alan hakların çoğunun devletler üzerinde bağlayıcı yükümlülükler
yarattığı düşünülmektedir. (bunun için kullanılan teknik kavram “Uluslararası Teamül Hukuku”)
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni takiben, son yıllarda devletler insan haklarını koruyan birçok uluslararası
anlaşmalara ve diğer sözleşmelere imza atmıştır. – küresel boyutta Birleşmiş Milletler ile, yerel boyutta ise Afrika
(Afrika Birliği Örgütü), Amerika (Amerikan Devletleri Örgütü), Asya (AESAN Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ve
Avrupa’da (Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği). Bu belgelerin çoğu onları imzalayan ve onaylayan tüm devletler için
bağlayıcı standartlar yaratır – bu standartlar uluslararası koruma mekanizmaları tarafından gözlemlenir ve aynı
zamanda insan haklarını koruma söz konusu olduğunda devletleri sorumlu tutmak için önemli bir referans noktası
oluştururlar.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, özellikle çocuklar ile insan haklarını konuşurken ya da tartışırken
çok önemlidir. Bu sözleşme her türlü sivil, kültürel, ekonomik, politik ve sosyal haklara değinen en kapsayıcı ve
kabul gören uluslararası insan hakları belgesidir. 18 yaşın altındaki bütün çocukları kapsar, temelini İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi'nden alır ve dünyada tek bir ülke hariç bütün ülkelerde hukuken bağlayıcılığı vardır.
(Amerika Birleşik Devletleri bu belgeyi onaylamayan tek ülkedir).
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İnsan hakları sözleşmelerinden yararlanan kişiler ve gruplara "hak sahipleri" denir. İnsan haklarına saygı
gösterme, teşvik etme ve gerçekleştirme yükümlülüğü olanlara "görev sahipleri" denir.
Dolayısıyla, bizim insan haklarımız başta, topraklarında yaşadığımız devlet üzerinde yükümlülük yaratır. Devlet;
•
•
•

haklarımıza saygı göstermek zorundadır; gereksiz müdahalelerden kaçınmalıdır. (polis şiddeti,
işkence, keyfi infaz veya tutuklama,…)
haklarımızı korumak zorundadır; haklarımızın başkaları tarafından suiistimal edilmesi ihtimaline karşı
önlemler almalıdır. (ev içi şiddete karşı, büyük şirketler tarafından yapılan çevre kirliliğine karşı,…)
haklarımızı yerine getirmelidir; yasal ve kurumsal bir çerçeve oluşturmalı ve böylece haklarımızı
garanti altına alabilmelidir. (okul ve hastane inşa etmek, hayata ve mülke karşı olan suçlara karşı
yasalar çıkartmak,…)

Bu görevlerden devletimizi sorumlu tutabiliriz ve böylece insan haklarının korunmasını önce ulusal sonra bölgesel
ve en son da uluslararası düzeyde sağlamış oluruz.

Online Dersler
•

İnsan Hakları konusunda daha fazla bilgiye ulaşmak için, Amnesty
International’ın temel, ücretsiz İnsan Hakları ve İnsan Haklarının
korunması kurslarına kayıt olabilirsiniz.- https:/
academy.amnesty.org

•

UNICEF, özellikle insan ve çocuk haklarının ne olduğu ve
‘ihtiyaçlarının’ nasıl değiştiği konusunda videolu, temel ve ücretsiz
eğitim kursları geliştirmiştir- https://bit.ly/childrightsmatter

Biliyor muydunuz?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin dünyada en çok çevirisi yapılan belge olduğunu biliyor muydunuz?
500 den fazla dile çevrilmiştir! Daha fazla bilgi için http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnsan Hakları ve Küresel Hedefler | S4

Birinci Adım: Başlangıç Etkinliği

5
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İnsan Hakları BINGOsu1
Başlamadan önce her öğrencinin kağıt 1'i (Bingo kâğıdı) aldığına emin olun. Öğrencilere iki dakika
içinde, herkesin sınıfta gezinerek kendi Bingo kâğıdındaki sorulardan birine cevap verebilecek bir
arkadaşını bulması gerektiğini ve aldığı cevap karşılığında onunda arkadaşının kâğıdındaki sorulardan
birine cevap vermesi gerektiğini anlatın. Her öğrenci Bingo kâğıdındaki soruların hepsinin
cevaplandığından emin olsun. Sonunda en hızlı tamamlayan öğrenci kazanan ilan edilir.

Öğretmenler İçin İpuçları
Öğrencilerin kendi kâğıtlarındaki sorulara cevap vermek yerine arkadaşlarının kâğıtlarındaki sorulara
cevap vermeleri gerektiğini anladıklarına emin olun. Bu uygulamanın amacı öğrencileri insan hakları
konusunda düşünmeye teşvik etmek ve bu konudaki meraklarını arttırmaktır, doğru cevapları
vermelerini sağlamak değil. Bu uygulamayı dersi bitirdikten sonra tekrarlayıp, öğrencilerin daha iyi
cevaplar verip veremediği ölçülebilir, gözlemlenebilir.

İkinci Adım: Öğrenme Etkinliği
İnsan Hakları Ağacı2
Bu aktivite boyunca öğrenciler, birlikte çalışarak, onlara insan haklarını anlatan bir görüntü
yaratmaya çalışacaklar.

Etkinlik Yönergesi
(1) Öğrencileri küçük gruplara bölün. Her gruba büyük kağıt ve çalışabilecekleri resim malzemeleri verin.
(2) Her gruba kâğıtlarına bir ağaç çizmelerini söyleyin
(3) Her gruba birer tane Kağıt 2'den verin (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin özeti) veya bu uygulama için
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin özetini de kullanabilirsiniz. Bunları sınıfa sesli bir
şekilde okuyun ve anlamadıkları yer olursa açıklayın.

(4) Gruplara insanların onurlu bir yaşam sürdürmeleri için gerekli olduğunu düşündükleri hakları ağaçların
üstüne yazmalarını söyleyin (yaprak, meyve veya çiçek şeklinde).

(5) Aynı zamanda bir çocuk olarak yaşarken gerekli olduğunu düşündükleri hakları da yazmalarını söyleyin.
(6) Onlara insan haklarının büyümek ve gelişmek için köklere ihtiyacı olduğunu hatırlatın. Ağaçlara kök
çizmelerini söyleyin ve o köklere de insan haklarını büyüten ve geliştiren şeylerin isimlerini vermelerini
söyleyin; bu iyi eğitim, iyi bir sağlık altyapısı ve sistemi, düzeni ve hukuku korumak için gerekli polis
hizmetleri gibi şeyler olabilir.

(7) Çizimler bittiğinde her gruba çıkıp ağaçlarını ve ağaçlarına dâhil ettikleri şeyleri açıklamalarını ve sınıfa
sunmalarını söyleyin.

1
2

İnsan Hakları BİNGOsu (ENG)
İnsan Hakları Ağacı (ENG)

https://www.amnesty.org/en/documents/sec01/034/2013/en/.
https://www.amnesty.at/de/schulmaterial/
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Anlaşıldığından emin olun...
•

•
•

Öğrencilerin bunları anladığına emin olun; İnsan haklarını herkes içindir ve aynı zamanda
bağımsız, bölünemez ve birbirleriyle bağlantılı olan haklardır, eğer tek bir insanın bile hakları
güvence altında değilse, diğerlerininki de değildir. İnsan hakları devredilemez, insanların
elinden alınamaz. İnsan hakları vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı
değildir, bu haklar ödül veya ceza olarak kullanılamaz.
Öğrenciler çocuk hakları da dahil olmak üzere insan haklarıyla ilgili örnekler verebilmeli ve
kendi hayatlarıyla bu haklar arasındaki bağlantıyı kurabilmeli.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (UDHR) yayınlanmasının üstünden 70 yıl geçmiş olmasına
rağmen hala geçerliliğini korur, günümüzde en geçerli kabul edilen insan hakları belgesidir ve
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi yasal olarak bağlayıcılığı olan koruma
mekanizmalarının oluşmasını sağlar.

Alternatifler
Daha Fazlası
(1) Meyveleri, yaprakları veya dalları İnsan Hakları Evrensel Bilgisinin / Çocuk Hakları
Sözleşmesi'nin madde numaralarıyle eşleştirin.
(2) Ağaçları sınıfa veya kamu alanlarına asın.
(3) Astığınız yerlerin topluluğun ilgisini çekecek yerler olduğuna emin olun.

Öğretmenler İçin Notlar

Daha fazlası için:
• http://www.kureselhedefler.org adresini ziyaret edin.
• Microsoft'un öğretmenler için hazırladığı çevrimiçi derse katılın:
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg
Bu 15 yıllık eylem planı çok kısa bir süre önce oluşturuldu ve başarmak için sadece 11 yılımız kaldı!
Bu plan kapsayıcı bir eylem planıdır ve insan hakları için mücadele etmek başarı için en önemli etkendir...
Bu Küresel Hedefler öğrencilere öğretilmeli ve onlar tarafından eyleme dönüştürülmeli.
Değişim yaratmak için onlara şu anda harekete geçmeleri gerektiğini öğretmeliyiz.

Diğer Online Kaynaklar
İnsan hakları ve insan hakları savunucularıyla ilgili daha fazla bilgi ve kısa online dersler için
http://www.humanrightseducation.amnesty.org/ adresini ziyaret edin.
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Üçüncü Adım: Küresel Hedefler ve İnsan Hakları
Hedefleri Tanıtmak

Küresel Hedefler'i bu video aracılığıyla tanıtın:
• Dünya'nın En Büyük Dersi - https://goo.gl/jKXYJJ
• Veya Kağıt 3 yani Küresel Hedefler posteriyle tanıtın.

Grup Çalışması

Öğrencilere ilk derste çalıştıkları arkadaşları ile aynı grupla oturmalarını söyleyin.
Her gruba çalışmaları için bir Küresel Hedef kartı verin (bu derste Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri'nden 4, 5, 10 ve 16'ya odaklanacağız. Aynı hedef üstünde çalışan birden fazla grup
olabilir.
Önceki derste hazırlanan ağaçları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) kartlarını kullanarak
bir kolaj hazırlatın. Bu kolajda öğenciler, çocuk hakları da dahil olmak üzere insan haklarının ve
Küresel Hedefleri'n birbirlerine nasıl yardım edebileceklerini göstersinler.

Öğretmenler İçin İpuçları
Öğrencilerinize Küresel Hedefler'in her birini açıklamak için Kağıt 4'ü kullanın.
Çocuk haklarıyla bağlantılı örnekler kullanarak öğrencilerin daha iyi anlamasına yardımcı olun.
Örnek bağlantılar:
Hedef 4; Nitelikli Eğitim ve ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi Madde 26; Eğitim Hakkı.
(Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 28 ve 29) ;
Hedef 5; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi ve Çocuk Hakları
Sözleşmesi Madde 2; Ayrımcılık Yasağı ;
Hedef 10; Eşitsizliklerin Azaltılması ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi Madde 1; Onurda
ve haklarda eşitlik ve özgürlük (Çocuk Hakları Sözleşmesi - Tüm hakların uygulanması
hakkındaki başlık - Madde 4);
Hedef 16; Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi Madde
28; İnsan haklarının gerçekleşebileceği bir evrensel bir düzende yaşama hakkı (Çocuk Hakları
Sözleşmesi Madde 19, 33, 34, 34, 36 37, 38, 39 ve 40 adalet sistemi içerisinde çocuklara karşı
her türlü şiddetin ortadan kaldırılması).

•
•
•
•

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin birbirlerine bağlandığı şema için
buraya bakınız:
• https://www.unicef.org/agenda2030/files/SDG-CRC_mapping_FINAL.pdf
• Başka bir şema için http://sdg.humanrights.dk/ sayfasını ziyaret edin.

Anlaşıldığından emin olun...
•
•

Öğrenciler, çocuk hakları dahil olmak üzere insan haklarının Küresel Hedefler ile nasıl ilişkili
olduğuna dair örnekler verebilirler.
Öğrenciler, yaşamlarından ya da çevrelerindeki dünyadan verdikleri örneklerini Küresel
Hedefler'e olan ihtiyaç doğrultusunda bağdaştırabiliyorlar.

40
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Dördüncü Adım: Harekete Geç!

dakika

Harekte geçmek için ne yapabilirim?

Hızlıca bir beyin fırtınası yapıp bu aktiviteleri başka alanlara taşıyabilirsiniz.
Aşağıdaki adımları da takip edebilirsiniz.

Küresel Hedefler için Harekete Geçin
Bir eğitmen olarak
öğrencilerinize pozitif enerji aşılama, çaresiz
olmadıklarına inandırma, değişimin mümkün
olduğuna ve bu değişimin onların elinde
olduğuna inandırma gücüne sahipsiniz.

Harekete Geç - Şimdi
•
•
•
•
•

Bir insan veya çocuk hakları mesajını içeren bir rozet takın.
Bir poster asın.
Okulunuzdaki veya çevrenizdeki kişiler ayrımcı şakalar yaptığında veya görüş
belirttiğinde onlara karşı çıkın, uyarın.
Arkadaşlarınızla konuşun ve ayrımcı davranışlarını farketmelerini sağlayın.
İnsan hakları veya çocuk hakları konularında, odaklanmaları gerektiğini
düşündüğünüz durumlar için yerel medyaya veya yerel yönetiminize bir mektup
yazın. Bu konuyla ilgili semtinizde bir dilekçe hazırlayın ve imza kampanyası
düzenleyin.

Harekte Geç – Derinine İn
Daha fazlasını mı yapmak istiyorsun?
•
•

•
•

İnsan ve çocuk hakları için neler yaptığınızı anlatan bir günlük tutun ve bunu
sınıfınızla paylaşın!
Seçtiğiniz insan hakları konusuyla ilgili olarak okulunuzda bir sergi düzenleyin, bir
yokul topluluğu oluşturun, insan hakları film festivali, insan hakları için konser veya
insan hakları için spor aktiviteleri, fotoğrafçılık, şiir, poster tasarım yarışması;
sokak tiyatrosu gibi etkinlikler düzenleyin.
Amnesty International’ın Açık Çevrimiçi Kursuna katılın.
https://www.edx.org/school/amnesty-internationalx
Web sitemizdeki "Harekete geçin" sayfasını ziyaret edin:
www.dunyaninenbuyukdersi.org/hareketegec
Başlamanıza yardımcı olacak kuruluşlar, kaynaklar ve ders paketleri bulabilirsiniz.

Çocuklardan Dünya’nın En Büyük Dersi
aracılığıyla insan hakları, çocuk hakları ve
Küresel Hedefler hakkında öğrendiklerini
paylaşmalarını isteyin. Aşağıdaki hashtagleri
kullanarak yaptıkları İnsan Hakları Ağacı'nı
paylaşmalarını söyleyin.

#EnBüyükDers

#ÇocukHakları

Dünya'nın En Büyük Dersi'ni
etiketlemeyi unutmayın

@DunyaninEnBuyukDersi
@EnBuyukDers
@dunyaninenbuyukdersi
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Kağıtlar
Kağıt 1 - İnsan Hakları BINGOsu

İnsan haklarının
ihlal edildiği bir ülke;

İnsan haklarının
bahsedildiği bir belge;

İnsan haklarını koruyan ve
savunan bir kurum;

İnsan hakları sorunlarının
bahsedildiği bir film;

İnsan haklarını
kimler ihlal edebilir?

Çocuk haklarından
biri;

İnsan haklarından bir örnek;

Çocuk haklarından bahseden
evrensel bir belge;

İnsan haklarını koruyan ve
savunan insanlara ne denir?

Her genç insanın sahip olması
gereken üç hak;

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
ne zaman yayınlandı?

Size insan hakları sorunlarını
düşündüren bir şarkı;
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Kağıt 2 - İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Özeti

Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 16
Madde 17
Madde 18
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 22
Madde 23
Madde 24
Madde 25
Madde 26
Madde 27
Madde 28
Madde 29
Madde 30

Onurda ve haklarda eşitlik ve özgürlük
Ayrımcılık yasağı
Yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği
Kölelik yasağı
İşkence yasağı
Hukuk tarafından korunma hakkı
Kanun önünde eşitlik hakkı
Etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı
Keyfi tutma, hapise atma veya sürgün yasağı
Adil yargılanma hakkı
Suçlu olduğu kanıtlanana kadar masumiyet hakkı
Özel hayatın gizliliği ilkesi
Seyahat özgürlüğü
Sığınma hakkı
Vatandaşlık hakkı
Evlenme ve ailenin korunması hakkı
Mülkiyet hakkı
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
İfade özgürlüğü
Toplanma ve örgütlenme hakkı
Katılım hakları
Sosyal güvenlik hakkı
Çalışma, adil gelir ve sendika kurma hakkı
Dinlenme hakkı
Yaşam standardı hakkı
Eğitim hakkı, ücretsiz ilköğrenim dahil
Kültürel yaşama katılma hakkı
İnsan haklarının gerçekleşebileceği
evrensel bir düzende yaşama hakkı
Hakların sınırlandırılması, diğerlerinin haklarına saygı gösterme
Bireyleri bu haklardan mahrum bırakma yasağı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html
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Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin Özeti
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi4

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?
Çocuk hakları, çocuklar için insan haklarıdır. 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi, çocuklara özgü hakları tanıyan uluslararası bir yasal anlaşmadır.
"Çocuk Hakları", her çocuğun sahip olması gereken haklardır. Tüm çocuklar aynı
haklara sahiptir. Bu haklar Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde listelenmiştir ve
neredeyse her ülke onları pratikte uygulamayı ve onlara saygı göstermeyi kabul
etmiştir. Bütün haklar birbirine bağlıdır ve hepsi eşit derecede önemlidir – bu haklar
çocukların elinden alınamazlar.
Çocukların hepsi bu haklara sahiptir:
Korunma (şiddetten, istismardan ve zararlı maddelerden)
Sağlama (eğitim, sağlık hizmetleri ve yeterli yaşama standardı)
Katılım (dinlenme, ciddiye alınma ve organizasyonlara katılma)
Özel korunma ve sağlama (azınlık çocuklar veya engelli çocuklar)

•
•
•
•

Çocuk Hakları Sözleşmesi bu hakları 54 maddede ve ek haklar listelenen bir dizi ‘Ek Seçmeli Protokol’
halinde ortaya koymaktadır. Sözleşme, ayrımcılık yapılmaması (2. madde), çocukların menfaatleri (3.
madde), yaşam hakkı, hayatta kalma ve gelişme hakkı (6. madde), duyulma hakkı ve ciddiye alınma
hakkı (12. madde) olmak üzere dört genel ilke tarafından yönlendirilmektedir.
UNICEF, sözleşmede uzman yardım ve tavsiye kaynağı olarak adlandırılan tek organizasyondur.
Görev beyanına göre "UNICEF, Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafından yönlendiriliyor ve çocuk
haklarını ahlaki ilkelere dönüştürmeye ve çocuklara yönelik uluslararası davranış standartlarını
belirlemeye çalışıyor"

ÇOCUKLARA UYGUN BİR DİLDE MADDELER

4

1.

Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk
vazgeçilmez haklara sahiptir.

2.

Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Kim olduğu, doğum yeri, konuştuğu
dil, nerede yaşadığı, ailesinin ne iş yaptığı, kız mı erkek mi olduğu, engelli
olup olmadığı, zengin ya da fakir olması, kültürü ve dini fark etmez. Hiçbir
çocuğa, hiçbir şart altında ayrım ve haksızlık yapılamaz.

3.

Her yetişkin çocuklar için en iyisi neyse onu yapmalıdır. Yetişkinler bir
karar alırken, o kararın çocuklar üzerindeki etkisini düşünmek zorundadır.

4.

Devletler bu sözleşmedeki maddeleri yerine getirmek için gerekli olan bütün
kaynaklarını kullanmak zorundadır.

UNICEF
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5.

Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba
olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olmalıdır.

6.

Her çocuğun yaşam hakkı, hayatta kalma ve gelişme hakkı vardır.

7.

Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk
doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

8.

Her çocuğun kimlik sahibi olmaya hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda
bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir ve bu kimliği kimse onların elinden
alamaz.

9.

Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır ama ailesi çocuğa
bakamıyorsa başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun,
eğer ailesi tehlike unsuru değilse, anne ve babasıyla düzenli olarak
görüşebilme hakkı vardır.

10.

Eğer çocuk ailesinden farklı bir ülkede yaşıyorsa, aynı yerde yaşama hakları
vardır ve devlet bu durumu kolaylaştırmalıdır.

11.

Devlet sınır içi ve sınır dışı çocuk kaçırmalarının önüne geçmelidir.

12.

Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her
konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin
çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara saygı gösterme
sorumluluğu vardır.

13.

Her çocuğun, başkasına zarar vermediği sürece istediklerini araştırma ve
onları konuşarak, çizerek veya yazarak başkalarıyla paylaşma hakkı vardır.

14.

Her çocuğun, kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı
vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol gösterme
hakkı ve sorumluluğu vardır.

15.

Çocukların, başkalarına zarar vermediği sürece kendi arkadaşlarını seçebilme,
arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme ve grup kurabilme hakkı vardır.

16.

Çocukların gizlilik ve özel hayat hakkı vardır.

17.

Çocuklar gelişimleri için gerekli bilgilere radyo, gazete, kitap, bilgisayar gibi
kitle iletişim araçlarından ulaşma hakkına sahiptir. Yetişkinler bu bilgilerin
çocuklar için güvenli hale getirilmesinden ve aradıkları bilgiyi bulmalarına ve
anlamalarına yardım etmekten sorumludur.

18.

Çocuklar aksini gerektirmeyen durumlarda ebeveynleri tarafından
yetiştirilme hakkına sahiptir. Devlet, özelliklede iki ebeveynde çalışıyor ise,
çocuğun bakımı için gerekli hizmetleri sağlamalıdır.

19.

Devlet çocukların şiddet, istismar ve ihlal gibi zararlara uğramaması için her
türlü önlemi almakla ve çocukları bu zararlardan korumakla yükümlüdür.
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20.

Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında ya da aile ortamı onun için uygun
olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır.

21.

Evlat edinilmiş çocuklar için öncelik onlar için en iyi olan şeydir.

22.

Mülteci çocuklar bu sözleşmedeki bütün haklara sahip olup, devletin
sağladığı özel koruma ve yardım hakkına sahiptirler.

23.

Engelli çocuklar bu sözleşmedeki bütün haklara sahip olup, devletin
sağladığı özel eğitim ve bakım hakkına sahiptirler.

24.

Çocuklar, mümkün olan en iyi sağlık bakımına, temiz suya, besleyici
yiyeceklere, temiz ve güvenli bir çevreye ve onlara faydalı olacak bilgilere
ulaşma hakkına sahiptir.

25.

Bakım evlerinde veya evlerinden uzakta yaşayan çocuklar için uygun
yaşam standartları sağlanmalı ve bu kurumlar devlet tarafında düzenli olarak
kontrol edilmelidir.

26.

Devlet, durumu olmayan ailelerin çocukları için fazladan para yardımı
sağlamalıdır.

27.

Çocukların yiyecek, giyecek, güvenli barınma, fiziksel ve zihinsel temel
ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Devlet buna gücü yetmeyen ailelere ve
çocuklara yardım etmelidir.

28.

Çocuklar eğitim hakkına sahiptir. Okullardaki disiplin kurumu, çocukların
haysiyetine saygı göstermelidir. İlköğretim ücretsiz olmalıdır. Çocuklar okula
en üst seviyeye eğitime teşvik edilmelidir.

29.

Çocuklara verilen eğitim, onların yeteneklerini kullanmalarına ve
geliştirmelerinde yardımcı olmalıdır. Aynı zamanda onlara insan haklarına
saygı göstermeyi, barış içinde yaşamayı ve çevreyi korumayı öğretmelidir.

30.

Çocukların kendi kültürlerini, dillerini ve dinlerini uygulama hakları vardır,
yaşadıkları ülkede azınlık olsalar bile.

31.

Çocuklar oyun oynama, dinlenme, rahatlama ve kültürel ve sanatsal
etkinliklere katılma hakkına sahiptir.

32.

Çocuklar, kendilerine zarar veren, sağlığı ve eğitimi için kötü olan
işlerden korunma hakkına sahiptir. Eğer çalışıyorlar ise güvende olma ve
adil bir şekilde ödeme alma hakkına sahiptirler.

33.

Çocuklar, zararlı ilaçlardan ve uyuşturucu ticaretinden korunma hakkına
sahiptir.

34.

Çocuklar, cinsel taciz ve cinsel istismardan korunma hakkına sahiptir.

İnsan Hakları ve Küresel Hedefler | S13

35.

Devlet, çocukları kaçırmak veya satmak isteyen kişilerle mücadele etme ve
çocukları koruma zorunluluğuna sahiptir.

36.

Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz, onlardan faydalanamaz.
Devlet böyle bir duruma karşı her çocuğu korur.

37.

Yasayı ihlal eden çocuklar öldürülemez, işkence yapılamaz, acımasızca
tedavi edilemez, süresiz bir şeklide veya yetişkinlerle hapishaneye konulamaz.
Hapishane kısa süreli ve en son seçim olmalıdır. Cezaevindeki çocuklar yasal
yardıma sahip olmalı ve aileleri ile temasta kalabilmelidirler.

38.

Her çocuğun savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere
alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışmalardan ve sonuçlarından
korumakla yükümlüdür.

39.

Çocukların, eğer yaralanmışsa, ihmal edilmişse veya kötü muamele
görmüşse yardım alma hakkı vardır.

40.

Çocukların yasal yardım ve adil muamele hakkı vardır. Hukuk sistemi
onların hakkını korunmalı ve saygı göstermelidir.

41.

Eğer bir ülkenin kanunları çocuk haklarını bu sözleşmeden daha fazla
koruyor ise, o ülkenin kanunları esas alınmalıdır.

42.

Çocukların haklarını bilmeye hakkı vardır. Yetişkinler çocuk haklarını iyi
bilmeli ve çocukların öğrenmesine yardım etmelidir.

NOT: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin
bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler ve
UNICEF gibi kurumlar tarafından tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve
yürütüleceği ile ilgilidir.
Daha fazla içerik için;
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23c.html
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Kağıt 3 – Küresel Hedeflerin Posteri
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Kağıt 4 - Küresel Hedefler'in Detayları

Kitapçığın tamamı için (ENG): http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/
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