
Okulda ve evde 
Çocuk Hakları 

Ebeveynler  
için bilgiler

Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler,

Çocuklar küçük yetişkinler değil, tamamen kendilerine has ihtiyaçları olan insanlardır. Bu 
ihtiyaçların her zaman dikkate alınmasını sağlamak için özel haklara sahiptirler:  Çocuk 
Haklarına. 

Çocuk hakları, çocukların merkezi yaşam yerlerinde (okulda ve evde) özellikle önemli bir 
rol oynamaktadır. Çocuklar buralarda çok zaman geçirir ve hakları hayata geçirildiğinde 
-ve geçirilmediğinde- bunun ne anlama geldiğini yoğun bir şekilde deneyimler. Dolayısıyla 
mesele aynı zamanda bir çocuğun güçlendirilmesi ve böylece kendisinin de haklarını sa-
vunabilmesinin sağlanmasıdır. Bu broşür ile size çocuğunuzun haklarını daha iyi tanıma-
nız için destek olmak ve bunların aile hayatında ve okulda  önemini kısaca somut olarak 
açıklamak istiyoruz.

Çocuk hakları özgür ve demokratik toplumumuz için önemli bir kazanımdır. Esası, tüm 
çocukların eşit olmasına dayanmaktadır. Ve bununla da kalmıyor: Ayrıca çocuk hakları, 
çocukların korunmalı bir şekilde yetişmeleri, bireysel yeteneklerine göre desteklenme-
leri ve kendileriyle ilgili konularda görüşlerinin dikkate alınmasına katkı sağlar. Bu ara-
da: Bu yıl Almanya'da çocuk haklarının 25. yıldönümünü kutluyoruz! 1989 yılında Bir-
leşmiş Milletler, BM Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etti. Çocuk hakları, artık dünyanın 
196 ülkesinde geçerli bir yasadır. 

Sevgili Ebeveynler, Sevgili Veliler, ilginizi ve merakınızı uyandırabildiğimizi umuyoruz. 
Bazı çocuk hakları ve bunların okulda, evde ve Almanya'da nasıl uygulanabileceği hak-
kında kısa bir genel bakış edinin. Çocuk hakları konusunda ne kadar çok insan bilgi sahi-
bi olursa o kadar iyi gerçekleştirilebilirler. Ancak bu şekilde, tüm çocukların hayatta adil 
bir şans yakalamalarına ve toplumumuzun güçlü üyeleri olarak büyüme fırsatı bulmala-
rına yardımcı olabiliriz.

Saygılarımla, 

Holger Hofmann
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Ulusal Genel Müdürü



Günlük hayatta çocuk hakları
Elinizi vicdanınıza koyun: Aile yaşantınızda ve 
çocuğunuzun okulunda ne kadar çocuk hakkı 
bulunduğunu biliyor musunuz? Belki de düşün-
düğünüzden daha fazla. Günlük yaşantınızda 
çocuğunuzun haklarını nasıl kolayca uygulayabi-
leceğinizi öğrenin:

Okulda çocuk hakları

Okulda, çocuklar ve gençler arkadaş buluyor, ba-
şarı hissini yaşıyor, başa çıkmak zorunda kalıyor, 
moralleri yerine geliyor veya bazen de bozuluyor. 
Kısaca: Okul, çocukları başka hiçbir yerde olma-
dığı gibi şekillendirmektedir. İşte bu yüzden ço-
cukların bağımsız, güçlü kişiliklere dönüşmeleri 
ve bireysel gelişimlerinde desteklenmeleri daha 
da önemlidir. Bunu yaparken, sadece çeşitli ders 
konularının içeriğini öğrenmekle kalmazlar. Öğ-
rencilere çocuk haklarını öğretmek ve bu hakları 
gündelik okul yaşantısında aktif olarak yaşatmak 
da önemlidir. Örneğin, çocuklar ve gençler okul 
içi kararlara sürekli olarak dahil ederek. Bu aynı 
zamanda gelişimleri ve okul performanslarında 
olumlu bir etki yapabilir, çünkü çocuklar söz sahibi 
olduklarında, ciddiye alındıklarını ve kabul edildik-
lerini hissederler. Çocukların kabul edildiklerini ve 
değer gördüklerini hissettikleri bir okul, onlar için 
öğrenim ve yaşamın bütünsel bir yeri haline gelir.

Ailede çocuk hakları

Bir çocuk için aile son derece önemli bir sosyal ya-
pıdır. Bu nedenle çocuk haklarının burada da son 
derece önemli bir yeri vardır. Tüm aile, bu hak-
ların uygulanmasına katkıda bulunabilir. Örneğin 
katılım hakkı konusunda: Ailenizle bir aile meclisi 
kurun. Tüm aile bireylerini etkileyen ve sizin için 
önemli olan konularda birlikte karar verin. Böylece 
çocuğunuz yemek planları, tatil planlaması, boş 

zaman etkinlikleri, ev işle-
ri veya medya kullanımı 
konusunda söz sahibi 
olabilir ve diğer insan-
larla empati kurmayı, 
farklı konuları karşılaş-
tırmayı, kendi görüşünü 
ifade etmeyi ve sonuçta 
ortak bir karara varmayı 
öğrenebilir. Bu sadece adil 
aile hayatı değil, aynı zamanda 
demokrasi eğitimidir. 

Almanya'da çocuk hakları

Almanya'daki çocukların durumunun diğer birçok 
ülkeye göre çok daha iyi olmasına rağmen hala 
burada da yapılacak çok şey var: Almanya'da yak-
laşık üç milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. 
Eğitim kalitesini genellikle ebeveynlerin maddi 
durumu belirliyor. Birçok çocuk ve genç, çeşitli 
şekillerde şiddete maruz kalıyor. Çoğu durumda, 
çocukları doğrudan etkileyen kararlar kendilerine 
sorulmadan alınıyor. Almanya'ya iltica eden ço-
cuklar çoğunlukla özel destek alamıyor. Deutsc-
hes Kinderhilfswerk (Alman Çocuk Yardım Örgütü)
gibi çeşitli organizasyonlar ve kurumlar, ister kendi 
eylemleri ister çocuk ve gençlik projelerinin teşviki 
ister politik çalışmalar yoluyla olsun, Almanya'da 
çocuk haklarının gerçekleştirilmesi için mücade-
le ediyor. Ancak: Bunun gerçekleştirilmesi için 
her bireyin desteğine ihtiyaç var. Çünkü çocuk 
hakları ancak çok sayıda insan tarafından hayata 
geçirildiğinde geniş ölçüde etkili olabilirler.



10 önemli çocuk hakkı
Eşit muamele ilkesi (Madde 2)
Çocuk hakları ten rengi, din, köken, dil veya cin-
siyete bakılmaksızın tüm çocuklar için geçerlidir.

Çocuğun yüksek menfaatleri için öncelik 
(Madde 3)
Ebeveynler ve devlet, çocukların iyiliğinden ve 
çıkar ve ihtiyaçlarının tüm kararlarda dikkate alın-
masından sorumludur. 

Katılım hakkı (Madde 12)
Kendileri ile ilgili tüm konularda çocukların görüş-
leri alınmalıdır. Çocuklar görüşlerini ifade etmekte 
özgürdürler ve bu görüşlerinin dikkate alınması 
da zorunludur.

Medya erişimi (Madde 17)
Çocuklar her konu hakkında bilgi alma hakkına 
sahiptir. Televizyon, radyo, gazete ve internet gibi 
medya üzerinden çocuklara uygun bir bilgi erişimi 
sağlanmalıdır.

Şiddete ve ihmale karşı korunma (Madde 19)
Hiç kimse çocukları dövemez veya onları isteme-
diği şeyler yapmaya zorlayamaz veya canlarını 
acıtamaz!

İltica durumunda koruma (Madde 22)
Anavatanlarından kaçmak zorunda olan çocuklar, 
diğer ülkelerde haklarını kullanma konusunda 
koruma ve yardım alırlar. 

Sağlık hizmetleri (Madde 24)
Çocuklar hastalıklardan korunmalıdır. Ve her şeye 
rağmen hastalandıklarında onları tekrar iyileştirmek 
için her şey yapılmalıdır.

Makul yaşam koşulları (Madde 27)
Tüm çocuklar bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak 
iyi gelişebilecek şekilde yaşayabilmelidir. Yeterli 
gıda, giysi ve yaşam alanına sahip olmalıdırlar.

Eğitim ve okul (Madde 28)
Çocuklar okula gitme ve hayatları için ihtiyaç duy-
dukları her şeyi öğrenme hakkına sahiptir.

Oyun, boş zaman ve dinlenme (Madde 31)
Çocuklar boş zaman, oyun oynama ve aktif din-
lenme hakkına sahiptir. Bunlara serbest oyun ve 
kendilerinin seçtiği boş zaman etkinlikleri dahildir. 

Tüm çocuk haklarını www.dkhw.de/kinderrechte adresinde bulabilirsiniz.

ÇOCUKLARIN HAKLARI 
VARDIR
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Meraklandınız mı?
Yetişkinler için bilgiler

Çocuk hakları ile ilgili çoğu ücretsiz ek materyalleri 
Deutsches Kinderhilfswerk’ten sipariş edebilir veya 
çevrim içi olarak indirebilirsiniz. Burada, çocuklarla 
birlikte günlük hayatınıza çocuk haklarını nasıl uy-
gulamanız gerektiği hakkında genel bilgi ve pratik 
öneriler bulacaksınız. 

Genel web sitesi: www.dkhw.de 
Materyal sipariş etmek için: www.dkhw.de/infoshop
Çocuk haklarına ilişkin uzman sayfası:  
www.kinderrechte.de

Çocuklar için bilgiler

Çocuklar da bilgi edinebilir ve edinmelidir de.  
Deutsches Kinderhilfswerk çocuk web sitesi  
www.kindersache.de, 7 ila 14 yaş arasındaki ço-
cukları yaşlarına uygun ve eğlenceli bir şekilde 
hakları konusunda bilgilendirir. Çocuklar buraya 
interaktif olarak katkıda bulunabilir, yorumlar ve 
makaleler yazabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. 
Üstelik tamamen güvenli ve reklamsız bir şekilde.
Çocuklar için Web sitesi: www.kindersache.de

Bağımsız bir kuruluş olarak Deutsches Kinderhilfs-
werk 45 yılı aşkın bir süredir siyasette ve toplum-
da çocukların ihtiyaçlarının göz önüne alınmasını 
sağlamaktadır. Çocuk hakları bunun için temel 
oluşturmaktadır. Çocuk yoksulluğunun aşılma-
sı, çocukların ve gençlerin kendileri ile ilgili her 
konuda tutarlı bir katılım sağlaması, yeterli oyun 
imkânı, kültürel eğitim ve medya okuryazarlığının 
geliştirilmesi gibi konuları savunuyoruz.
Bu somut olarak şu anlama gelir: Çocuk ve yetiş-
kinleri kendimize ait materyal, etkinlik ve projeler 
yardımıyla çocuk hakları konusunda bilgilendiriyor 
ve çocuklar ve gençlerle çalışan kalifiye uzmanlar 
yetiştiriyoruz. Acil durumlarda, çocuklara ve ailele-
rine ülke çapında yardım ediyoruz. Ve en önemlisi 
de, her zaman çocukların başından sonuna kadar 
aktif katılımı şartıyla farklı konularda çocuk ve 
gençlik projelerini destekliyoruz. 

Deutsches Kinderhilfswerk  
çocuklara nasıl  
güç verir? 


