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Çocuk hakları:
Her çocuğun hak sahibi bir kişi
olduğunu vurgular.
0-18 yaş arasındaki herkes içindir.
Çocuklar için özel bir statüdür.
Çocukların gelişimsel özellikleri
veya henüz reşit sayılmamaları
nedeniyle yetişkinlerin koruyucu
ve özgürleştirici önlemler almasını
gerektirir.
Tüm yetişkinlere sorumluluklarını,
devlete de yükümlülüklerini
tanımlar!

 
Çocuk haklarının korunması için:

Haklarımızı bilmek, 
Bir başkasının hakkını ihlal
etmemek,
Haklarımız ihlal edildiğinde sessiz
kalmamak,
Haklarımızın korunması için
sorumluları harekete geçirmek
önemlidir.

 

Çocuk haklarının 
hayata geçmesi hepimizin

elinde!
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ÇOCUK HAKLARI
30 YAŞINDA!



Kocaman bir dünyada yaşıyoruz ve yaşam
bir yolculuğa benziyor. Bu yolda ilerledikçe
pek çok canlı bize eşlik ediyor. Kediler,
köpekler, güvercinler, arılar, karıncalar,
laleler, akasya ağaçları var. Bir de
insanlar… Bazısı bebek, bazısı ergen, bazısı
yetişkin, bazısı yaşlı. Kiminin boyu uzun,
kiminin kısa. Bazılarının gözleri koyu, kiminin
gözleri renkli. Tüm canlıların ortak özelliği
ise her birinin biricik olması...
 

Tüm bu çeşitlilik içerisinde insanlar
yüzyıllardır eşit, özgür ve bir arada; tüm
canlılarla birlikte daha iyi, daha güzel
yaşamanın yollarını düşünüyor ve
geliştirmeye çalışıyor...
 

Bu düşünce, birbirimizi ve birlikte
yaşadığımız dünyayı gözeterek nelere dikkat
etmemiz ve birbirimize nasıl davranmamız
gerektiğini öğrendiğimiz pek çok olayla
gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Olan
bitenlerden öğrendiklerimizle de insan
hakları belgeleri yazılmaya başlandı...

Çocuk Hakları
Sözleşmesi

Çocuk haklar ın ın korunması
amacıyla Birleşmiş  Mil letler,  1989
yıl ında Çocuk Haklar ına dair
Sözleşme ’y i  oluşturdu.

Çocuk haklar ı ,  0-18 yaş  arasındaki
insanlar ın haklar ıdır !

Sözleşmenin dört temel i lkes i !

Türkiye, sözleşmeyi 1990'da imzaladı,
1994'te onayladı. 1995 yılında da Resmi
Gazete’de yayımlayarak çocuk haklarını
koruyacağını ilan etti. 

Çocukların kendilerini
gerçekleştirebilmeleri için özel bir
statüdür. Tüm yetişkinlere
sorumluluklarını, devlete de
yükümlülüklerini tanımlar. Her çocuğun
kendini iyi ve güvende hissetmesini; eşit,
özgür, mutlu ve barış içerisinde bir yaşam
sürmesini amaçlar.

Çocuk hakları tüm çocuklar içindir.
Çocuklar arasında ayırımcılık
yapılamaz!
Her çocuğun yaşama ve gelişme hakkı
vardır!
Her çocuğun görüşlerini ifade etme ve
hakkında verilen kararlara katılım
hakkı vardır!
Tüm düzenlemelerde çocukların yüksek
yararı; yani zarar görmemeleri ve
onlara öncelik verilmesi gözetilir!
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Bir arada,
eşit ve özgür
bir  yaşam...

Iṅsan hakları belgeleri; insan haklarına
saygı duyulması, hakların sağlanması ve
korunması konusunda kişilere bilgi ve
sorumluluk, devletlere de yükümlülük
veriyor. 
 
Özel konumu olan kişi ve gruplar için de
daha özenli düzenlemeler yapılıyor. 
 
Çocukların insan hakları bunlardan biri! 
 
Çünkü, yetişkinler tarafından belirlenen
kurallar, yapılan düzenlemeler bazı
durumlarda çocukların yararına olmuyor.
Bu yüzden yaşamı birlikte inşa etmenin
önemi artıyor. 
 
Çocukların eşit, özgür ve mutlu bir yaşam
içerisinde kendilerini gerçekleştirebilmeleri;
olanakların çoğaltılması, önlerindeki
engellerin kaldırılması ve tehlikelerden
korunmaları ile mümkün!


