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SPONSORLAR ‹Ç‹N

Çocuk iﬂçili¤inin en kötü biçimlerinin ortadan
kald›r›lmas›, çal›ﬂan çocuklar›n hem kendilerinin
hem de ailelerinin içine düﬂtükleri düﬂük ücretli
ve vas›fs›z iﬂ gücü döngüsünü k›rabilmesi
anlam›na gelecektir. Ayr›ca bu çocuklar:

Türkiye’nin AB’ye kat›l›m planlar›n› destekleyen bu
önemli kampanya hem uluslararas› hem de ulusal
düzeyde kamuoyuna tan›t›lacakt›r.

•

daha iyi sa¤l›k, daha iyi e¤itim ve geliﬂim
potansiyelini gerçekleﬂtirme haklar›ndan
faydalanacakt›r;

•

toplumun sosyal olarak daha yeterli, daha
sorumlu ve üretken üyeleri haline geleceklerdir.

Çocuk istismar›n›n ortadan kald›r›lmas› için verilen
bu önemli destek, sponsorun toplumsal
konumunu güçlendirecektir.
Tüm kamuoyu bilgilendirme materyalleri ve
e¤itim setleri sponsor kurum, iﬂletme ve ﬂirketlerin
markas›n› taﬂ›yacakt›r.

Türkiye’nin kazan›mlar› ise aﬂa¤›dakileri
içermektedir:

•

hem çocuk iﬂçili¤i hem de uygulanan politika
ve programlar›n etkilili¤ini izleme kapasitesi
ile anlay›ﬂ geliﬂecektir;

•

çocuk iﬂçili¤inin zararl› etkileri hakk›nda
kamuoyu fark›ndal›¤› artacakt›r;

•
•
•

çal›ﬂan çocuklar›n say›s›n› azalacakt›r;

•

çocuk iﬂçili¤ini ortadan kald›rmaya yönelik
1992 IPEC anlaﬂmas›n›n ilk alt› kat›l›mc›
ülkesinden biri olarak Türkiye verdi¤i
taahhütü yerine getirecektir.

okula devam etme oranlar› artacakt›r.

Çocuk ‹ﬂçili¤inin
Ortadan
Kald›r›lmas›

kalk›nmay› destekleyecek daha e¤itimli
ve vas›fl› insan kaynaklar› artacakt›r;

BÜTÇE (ABD Dolar›)
Ulusal bilinçlendirme kampanyas›:

250.000

Ebeveynlik Seti:
(e¤itim alan 20 kiﬂi için birim maliyet)

600

Telafi e¤itimi seti
(20 ö¤renci için birim maliyet)

850

Çocuk ‹ﬂçili¤i Araﬂt›rmas›:

250.000

Çocuklar okulda
çal›ﬂmal›d›r!

DURUM

ÇÖZÜM

HEDEF

Türkiye’de nüfusun %25,6’s› ya da neredeyse 18
milyon kiﬂi, 2004 y›l›nda yoksulluk içinde yaﬂ›yordu;
bu yüzden bir çok aile hanehalk› gelirini art›rmak
için çocuklar›n iﬂgücüne ihtiyaç duymaktad›r. Çocuk
iﬂçiler ço¤u zaman okulu b›rakt›klar›ndan ya da
okula hiç kaydolmad›klar›ndan, durumlar›n›
iyileﬂtirme olanaklar› da çok azd›r. Bu durumdaki
pek çok ailenin çocuklar› için istedi¤i en önemli
ﬂey onlara ait bir iﬂyeri, k›z çocuklar› için ise erken
evlilik ve kendilerine ait bir evdir.

Sorunu ortadan kald›racak politika ve programlar
için bilgi sa¤lamak amac›yla, kapsaml› bir ulusal
çocuk iﬂçili¤i araﬂt›rmas› yap›lmal›d›r.

Çocuk iﬂçili¤ini ortadan kald›rmak için toplumsal
bir seferberlik ile tüm bireylerin fark›ndal›¤›n›
art›rmak gerekmektedir.

Ayr›ca, halihaz›rda çal›ﬂmakta olduklar› için e¤itim
hakk›n› kullanamayan çocuklar›n durumunu
iyileﬂtirmek için de bir dizi ad›m at›lmal›d›r.
Bu ad›mlar aﬂa¤›dakileri içermektedir:

Gerçekleﬂtirilecek ulusal bilinçlendirme
kampanyas›nda, çocuk iﬂçili¤inin olumsuz etkilerini
vurgulamak için bas›n ve yay›n kuruluﬂlar›ndan
yararlan›lacakt›r.
Toplumsal seferberlik için:

•

çocuk iﬂçili¤inin çocuk üzerindeki zararl› etkileri
hakk›nda kamunun fark›ndal›¤›n›n art›r›lmas›;

•

Bir çok çal›ﬂan çocuk, y›l›n büyük bir k›sm›nda tar›m
sektöründe düﬂük ücretle çal›ﬂan ve bir iﬂ bulmak
için gezen göçmen ailelerden gelmektedir. Bu
aileler ço¤u zaman çok kötü koﬂullarda yaﬂamakta,
çocuklar› için sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerine
eriﬂememektedir. Sokakta yaﬂamaya itilen
çocuklar›n artan say›s›, ﬂehir merkezlerinde ve
büyük ilçelerde yoldan gelip geçenlere bir ﬂeyler
satmaya çal›ﬂan çocuklar›n say›s›n› da artt›rm›ﬂt›r.

•

çocuklar›n ucuz iﬂgücü olarak sömürülmesini
önlemek için tar›m sektörünün daha iyi
düzenlenmesi;

STK’lar ev ziyaretleri ile aileleri çocuk iﬂçili¤inin
zararl› etkileri ve e¤itimin önemi konusunda
bilgilendirmek üzerine e¤itilecektir;

•

konunun kamuoyu gündeminde kalmas›n›
sa¤lamak için tiyatro ve spor etkinlikleri
desteklenecektir.

Bu durumdaki çocuk ve kad›nlar›n iﬂgücüne
yapt›klar› katk›n›n kay›t d›ﬂ› olmas›, bu çocuklar›n
sonuç olarak görünmez kalmas›na neden
olmaktad›r. Özellikle k›z çocuklar›n›n iﬂgücü katk›s›
ço¤u zaman evde yap›lan ücretsiz ve tan›nmayan
ev iﬂleri biçiminde sömürülmektedir.

•

sokakta yaﬂayan çocuklar›n say›s›n› azaltmak
için ﬂehir meclislerine destek verilmesi;

•

okula dönen çocuk iﬂçilerin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak için esnek bir müfredat
uygulanmas›;

•

ebeveynlik e¤itimi dersleri için materyaller
ve e¤itim;

•

artan eriﬂime uygun olarak okul ve derslik
say›s›n›n art›r›lmas›;

•

•

e¤itim kalitesini iyileﬂtirmek için daha fazla
finansman sa¤lanmas›;

ilkö¤retim telafi e¤itimi müfredat› konusunda
ö¤retmenlere ve rehber ö¤retmenlere hizmet
içi e¤itim;

•

•

çocuk iﬂçili¤ini kolayca kabullenen ailevi ve
kültürel geleneklere müdahale edilmesidir.

çal›ﬂan çocuklara, bu çocuklar›n ailelerine ve
iﬂverenlerine nas›l davranacaklar› konusunda
kolluk görevlilerine e¤itim verilecektir;

2002 tahminlerine göre, Türkiye’de 6-14 yaﬂ aras›
çocuklar›n %4,2’si ve 15-17 yaﬂ aras› çocuklar›n
%28’i çal›ﬂ›yordu. Çal›ﬂan çocuklar hakk›nda daha
kapsaml› ve güncel bilgi olmay›ﬂ› ve yoksulluk
oranlar›nda büyük bir iyileﬂtirme
sa¤lanamad›¤›ndan, çal›ﬂan çocuklar›n say›s›n›n
azald›¤›n› öne sürecek pek bir kan›t yoktur.

•

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n
merkez ve yerel il teﬂkilatlar› için izleme ve
de¤erlendirme yönetim araçlar› sa¤lanacakt›r.

•

ulusal çocuk iﬂçili¤i anketinin finansman›
karﬂ›lanacakt›r;

Türkiye’nin 2015’e kadar çocuk iﬂçili¤inin en kötü
biçimlerini ortadan kald›rma program›n›n baﬂar›ya
ulaﬂabilmesi için, çal›ﬂan çocuklar›n durumlar›n›n
yak›ndan izlenmesi ve daha güncel istatistiksel
araﬂt›rmalar yap›lmas› gereklidir.

•

veri toplama ve izleme yaz›l›m›n›n kurulmas›
sa¤lanacakt›r.

Kapasiteyi art›rmak için:

Araﬂt›rma ve izleme:

