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HAS-DER’den ‘Çocuk Hakları’ konunda açık oturum

“Çocuklar geleceğimiz,
herşey onlar için”

Halk Sanatları Derneği (HAS-DER)
tarafından, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü
nedeniyle önceki akşam çocuk haklarının
tartışıldığı açık oturum gerçekleştirildi.
YDÜ Konferans Salonu'ndaki açık oturuma
konuşmacı olarak partilerini temsilen Haşan Hasipoğlu (UBP), Hüseyin Özgürgün (DP), Derviş
Akter (TKP), Canan öztoprak (CTP), Özkan
Varoğlu (YBH) ve Hatice Eker (UDP) katıldı.
Açık oturumda önce HAS-DER’li dört gencin
şiirleri ve Halil Çemendar-lbrahim Çetiner
İkilisinin gitar dinletisi eşliğinde, Amatör Fotoğraf
Sanatçıları Demeği'nin çocuk fotoğraflarından
oluşan dia gösterisine yer verildi. Şiirler, müzik
ve çarpıcı çocuk fotoğraflarıyla salonda duygulu
bir atmosfer yaratıldı...
Konuşmacılar, çocukların toplumun geleceği
olduğunu vurgulayarak, onların en iyi şekilde
yetişip gelişmeleri için yasalar temelinde gerekli
tüm tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ettiler.
Açılış konuşmasını yapan Has-Der Başkanı
Ali Nebih, “Çocuklarımıza iyi bir gelecek kurma
durumundayız" diyerek açık oturumu çocuklara
karşı
sorum luluğun
bir
gereği
ve
demokratikleşme sürecine katkı düşüncesiyle
düzenlediklerini ifade etti.
Nebih, olum suz şartlardan en fazla
çocukların etkilendiğine dikkat çekti,
“ Çocuklarım ızın geleceği açısından ciddi
kuşkularımız vardır“ şeklinde konuştu.
“Çocuk Hakları Sözleşmesinin Cumhuriyet
Mecllsi'nde 3 yıl önce kabul edilmiş olmasına
rağmen gerekli yasal düzenlem elerin
yapılmadığını belirten Nebih, çocukların çağdaş,
kendine güvenen, sorum luluk sahibi ve
kaynakları en verimli şekilde kullanabilecek
şekilde yetiştirilmeleri yönünde herkesin üzerine
düşeni yapması gerektiğini vurguladı.
ilk konuşmayı yapan CTP Temsilcisi Canan
öztoprak, çocuklarla ilgili yasaların, mecliste
1996'da kabul edilen Çocuk Hakları
Sözleşmesi’yle uyumlu hale getirilmesini istedi.
Sözleşmeye aykırı uygulamalar hakkında
örneklerle bilgiler veren öztoprak, özellikle

eğitimdeki olumsuzluklar üzerinde durdu.
DP Temsilcisi Hüseyin özgürgün, istatistiki
bilgiler vererek 0-18 yaş gurubu nüfusunun ve
boşanmaların arttığına dikkat çekti.
Çocukların da sosyal güvenlik hakkında
sahip olması önerisini ortaya koyan Özgürgün,
“Aile yapısı ve eğitimin çağdaş gelişim için
sorgulanması gerekir” dedi.
TKP Temsilcisi Derviş Akter, çocuk haklarıyla
ilg ili çağdaş yasal düze nlem enin önem li
olduğunu, ancak bundan daha önemlisinin bu
yasaların iyi niyetle uygulanması olduğunu ifade
etti.
Akter, çocuk haklarının y asal bazda
güvenceye alınıp geliştirilmesi ve diğer toplumsal
sorunlarla ilgili olarak sivil toplum örgütlerinin
siyasilere baskı yapması, öneri ve çalışmalarla
süreçlerde yer alması gerektiğini vurguladı.
UBP Temsilcisi Haşan Hasipoğlu, yasal
düzenlemenin dışında örf-adet ve geleneklerin
de çocukların gelişiminde etkili olduğunu ifade
ederek KKTC çocuklarının yasal yönden büyük
oranda korunduğunu vurguladı.
UDP Temsilcisi Hatice Eker, “Çocuklar
toplumun geleceğidir. Bu bilinçle onlara sahip
çıkıp en iyi şekilde yetişmelerini sağlamalıyız'
dedi.
Eker, çocuğun g e liş im in in ailede n
başladığına işaret ederek bu anlam da aile
eğitiminin önemine dikkat çekti.
YBH Tem silcisi Ö zkan Varoğlu, dünya
çocuklarının savaşlar ve fakirlik nedeniyle tehlike
altında bulunduğ unu v u rg u la d ı, olum suz
şartlardan en ağır şekilde etkilenenlerin çocuklar
olduğunu belirtti.
“Kıbrıs’taki gerginlik ve savaş tehlikesi en çok
çocukları etkiliyor. Barış, çocuklarım ız ve
geleceğimiz için esas olmalıdır” diyen Varoğlu,
çocuk h aklarının insan h a k la rın d a n ayrı
düşünülemeyeceğini kaydetti.
Konuşmalardan sonra söz alan çocuklar ve
veliler, özellikle eğitim konusu üzerinde durdular,
çocukların en iyi şekilde yetişmeleri ve gelişmeleri
için gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.

