GENÇ SESLER 2015
İstanbul & Ankara
ne beyaz ne siyah
ne kırmızı ne yeşil
ne pembe ne mavi
Genç Sesler (Young Voices), İsvecli ve Türkiyeli çocuk ve gençlerin, kültür politikalarına dayalı temel
problemlerine ışık tutan bir tartışma zemini yaratmak amacıyla ortaya çıkan ve bu amaç için çok
farklı disiplinlerden beslenen bir projedir. Proje, kültürel problemlerin çocuk ve gençler üzerinde
yarattığı etkilerin ve onlara bu konuda kendilerini ifade edecek bir alan sağlama gerekliliğinin
farkında olarak hareket etmektedir.
Bu yıl; hem kültüre erişebilme hem de ifade özgürlüğü açılarından “Ayrım Gözetmeme” konusunu
ana tema olarak ele alacağız. Çocuklar ve gençlerin, cinsiyet, engel, etnik köken, din ya da cinsel
yönelim farkı gözetmeksizin bu haklara eşit olarak sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.
Etkinliğimizin baslığı ”Ne Siyah Ne Beyaz – Ne Kırmızı Ne Yeşil – Ne Pembe Ne Mavi”, çocuk ve
gençlerin kendi seçtikleri kimliklerini özgürce ifade edebilmeleri ve kim olurlarsa olsunlar kültüre
eşit bir şekilde erişebilmelerinin önemine dikkat çekmektedir. Bugün, kültür konusunda, hem
Türkiye’de hem de İsvec’teki en can alıcı soru muhtemelen sudur: “Farklılıkları kucaklayan, toleransı
yüksek olan ve eşitliğe teşvik eden bir kültürü nasıl yaratabilir ve geliştirebiliriz?” Bir başka deyişle:
“Çocuklar için ne pembe ne de mavi olan bir Dünya’yı nasıl kurabiliriz?”
Bu çerçevede; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Yüksek Öğrenimde
Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) ile birlikte ifade özgürlüğü ve benzeri
konularda yuvarlak masa toplantıları ve açık oturumlar düzenlenecek. LGBTİ, cinsiyet eşitliği, fiziksel
cezalandırma ve engellilik konuları ele alınırken, 2014’deki projemizin teması çocuk ombudsmanlığı
konusunda bugün nerede olduğumuzu tartışacağız.

AÇILIŞ
16 Kasım 2015
Yer: İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

Genç Sesler projesinin açılış etkinliği 16 Kasım’da İsveç BaşKonsolosluğu’nda olacak. Down
sendromlu genç müzisyenlerden oluşan “Bremen Mızıkacıları” isimli müzik grubu performansları ile
geceye festival ruhu katacak.
Daha fazla bilgi için Didem Özalp ile iletişime geçebilirsiniz
didem.ozalp@gov.se

ÇOCUKLARIN MEDYASI – Yuvarlak Masa Toplantısı
17 Kasım 2015
Yer: İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

Çocuklar medyada oldukça az yer buluyor ve sesleri ise neredeyse hiç duyulmuyor. Medya çoğu
zaman çocukları hedeflemiyor, görüşlerini önemsemiyor. Oysa üçte birini çocukların oluşturduğu
toplumda 'çocukların medyasının' varlığı çok önemli. BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından
koordinasyonu yapılan bu toplantı 'çocukların medyasına' dair bir yuvarlak masa toplantısıdır.
Çocuklara yönelik İsveç'ten bir haber televizyonu olan Lilla Aktuellt’in ve Türkiye’den ilgili
akademisyen, uzman ve medya temsilcilerinin katılacağı toplantıda; çocuklara yönelik ve çocukların
katılımıyla oluşturulan medya üzerine görüş ve deneyim paylaşımı, tartışma ve değerlendirmeler
yapılacak; çocukların bilgiye erişim, ifade özgürlüğü ve katılım hakları bağlamında “Çocukların
Medyası” ele alınacaktır.
Daha fazla bilgi için Gözde Durmuş ile iletişime geçebilirsiniz
gozde.durmus@bilgi.edu.tr
Çocuklar Soruyor: “Toplumsal Cinsiyet Nedir?” – Yuvarlak Masa Toplantısı
18 Kasım 2015
Ye: İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

Cinsiyet Nedir? Toplumsal Cinsiyet nedir? Kız olmak zor mu? Oğlan olmak kolay mı? 8-10 yaş
grubundaki çocukların merak ettiği sorulara cevaplar aranacak. Türkiye’den toplumsal cinsiyet
konusunda (kadın hakları, çocuklarla toplumsal cinsiyet eğitimi, erkeklik vb.) çalışmalar yapan üç
yetişkin uzmanın desteğiyle, iki yetişkin moderasyonunda ve çok daha fazla sayıda çocuğun
katılımıyla devam edecek. Toplantının çıktısı olarak çocukların kendi akranlarına ve yetişkinlere
düşüncelerini ifade edeceği kısa bir film hazırlanacak. Bu filmde; çocukların sorularına, uzmanlardan
aldıkları cevaplara; bu cevaplara ilişkin yorumlarına yer verilecek. Etkinlik BİLGİ ÇOÇA tarafından
organize edilecektir.
Daha fazla bilgi için Gözde Durmuş ile iletişime geçebilirsiniz
gozde.durmus@bilgi.edu.tr

LGBTİ Ergenler Anlatıyor: “Öğrenci Olmak” – Forum
18 Kasım 2015
Yer: İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu

Ergenlik zor, LGBTİ gençler için zorluk katmerli. Bu zor süreci kendilerini anlatmanın farklı yollarının
bularak ve dayanışarak atlatmaya çalışan gençlerin sayısı da hiç az değil. Liseli LGBTİ Oluşumu ile
birlikte planlanan bu Forumda, LGBTİ ergenlerin okulda var olma deneyimlerini, onlarla birlikte
mücadele eden arkadaşları, ebeveynleri ve öğretmenlerinin deneyimlerini de ekleyerek dinliyor
olacağız. Amacımız bireysel çözümleri yaygınlaştırılabilir bilgiye dönüştürmek, benzer sorunları
yaşayan tüm ergenler için destek alanlarını artırabilmek. Forumda, LGBTİ ve çocuk örgütleri başta
olmak üzere sivil toplum alanında yer alan ve eğitim alanında bu konuda çalışan davetlilerinin de
katkılarıyla bu tür destek alanlarının güçlenmesi için yapılabilecekleri de tartışacağız. Etkinlik BİLGİ
ÇOÇA tarafından organize edilecektir.
Daha fazla bilgi için Gözde Durmuş ile iletişime geçebilirsiniz
gozde.durmus@bilgi.edu.tr

ENGELLİLİLİK
1 Aralık 2015, İstanbul

Engelli çocuklar, çocuk grupları içinde az konuşulan, öteki çocuk gruplarından. Bu toplantıda engelli
çocukların nasıl ötekileştirildiğini, onların yaşam, sağlık, eğitim, kültürel katılım hakları üzerinden
tartışacağız. Bu haklara erişimde cinsiyet, yaş, engel türü vb. etkileri neler? Türkiye’de engelli
çocukların yaşadıkları hak ihlalleri, şiddet biçimleri, ayrımcılığa uğradıkları alanlar neler?
Bu sorun alanlarını tanımlayıp, çözüm önerileri geliştireceğimiz toplantıda hem çocuk hakları
alanında hem engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini, kamu kurumlarını ve
akademisyenleri bir araya getirerek bütüncül bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlıyoruz. Farkındalık
yaratmak ve savunuculuk çalışmalarına destek vermek için de toplantı çıktılarından raporlar ve bilgi
notları hazırlayıp, bunları politika yapıcılarla paylaşacağız. İsveç Ulusal Engelli Çocuk ve Gençler
Derneği Başkanı da kendi deneyimlerini paylaşmak için bizlerle olacak.
Ayrıca okullarda özel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman eşliğinde çocuklarla engellilik üzerine
çalışmalar yapılacak. Böylece hem çocuklarda farkındalık yaratmaya, hem de engelli ve engelli
olmayan çocukların kaynaştırma uygulamalarına destek verilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmalardan
hazırlanacak kısa bir film ile çocukların seslerini toplantıya getirmeye çalışacağız. Etkinlik YÖRET
VAKFI tarafından organize edilecektir.
Daha fazla bilgi için Selin Berghan ile iletişime geçebilirsiniz
selinberghan@gmail.com
FİZİKSEL CEZALANDIRMA
7 Aralık 2015, Ankara

Uluslararası Çocuk Merkezi işbirliği ile yapılacak bu toplantıda, ülkemizde yetişkinlere yasal bir hak
olarak tanımlanan çocuğa fiziksel cezayı tartışacağız. Toplantı, Çocuğa Bedensel Cezalandırmayı
Sonlandırmak için Küresel İnisiyatif Koordinatörü ve Çocuk Ombudsmanları Avrupa Ağı onursal
danışmanı Peter Newell ile Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çocuk Hakları Merkezi’nden Doç.
Dr. Pernilla Leviner katılımıyla gerçekleşecek. Fiziksel ceza neden yasaklanmalı? Dünyadaki durum
ne? Fiziksel cezayı ilk yasaklayan ülke İsveç’te bu yasak neleri değiştirdi?
Ayrıca Türkiye’de fiziksel ceza ilgili durum, etkiler ve cezalandırmanın yasal olarak ortadan
kaldırılması için yapılması gerekenleri belirleyeceğiz. Avrupa Konseyi daimi Temsilcisi, eski AİHM
yargıcı ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Rıza Türmen hukuki görüşlerini paylaşacak.
YÖRET Gençlik Grubu ve Uluslararası Çocuk Merkezi’nin Çocuk Danışma Grubu ile yapılacak
çalışmalarla, çocukların konuyla ilgili düşüncelerini toplantıya taşımaya çalışacağız. Toplantı
çıktılarından hazırlanacak raporla, çocuklara fiziksel cezanın yasaklanması için başlatılacak
kampanyaya destek verilmesi ve politika yapıcılara ulaşılması amaçlanıyor. Etkinlik YÖRET VAKFI
tarafından organize edilecektir.

Daha fazla bilgi için Selin Berghan ile iletişime geçebilirsiniz
selinberghan@gmail.com

ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI
7 Aralık 2015, Ankara

2014 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasının 25. yılında çocuk haklarının hayata
geçirilmesinde Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu’nun önemine odaklanmak ve bu kurumun
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz sempozyumun bu yıl takip toplantısını
düzenliyoruz. Bu yıl çocuk ombudsmanlığı kurumunun önemini ve rolünü son bir yıldaki gelişmeler
doğrultusunda değerlendireceğiz. YÖRET VAKFI tarafından organize edilecek toplantı Kadın, Çocuk
ve Engelli Ombudsmanı Serpil Çakın’ın katılımıyla gerçekleşecektir. Toplantının çocuk hakları
alanında sivil toplum-kamu işbirliğine iyi bir örnek olmasını umuyoruz.
Daha fazla bilgi için Selin Berghan ile iletişime geçebilirsiniz
selinberghan@gmail.com

PANEL: FİZİKSEL CEZANIN SONLANDIRILMASI için BİRLİKTE HAREKETE
GEÇİYORUZ
8 Aralık 2015, Ankara

YÖRET VAKFI ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin de üyesi olduğu Çocuğa Karşı Şiddeti
Önlemek için Ortaklık Ağı, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin desteğiyle Türkiye’de çocukların
fiziksel/bedensel olarak cezalandırılmasını önlemek amacıyla bir kampanya başlatıyor. Bu
kampanyayı desteklemek amacıyla düzenlenen bu panel, Çocuğa Bedensel Cezalandırmayı
Sonlandırmak İçin Küresel İnisiyatif’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Panel, çocuklara fiziksel cezanın
yasaklanması konusunda yasal görüş ve politik çerçeve dahil birçok savunuculuk aracı sağlamayı
amaçlıyor. Etkinlik YÖRET VAKFI ortaklığı ile organize edilecektir.
Daha fazla bilgi için Selin Berghan ile iletişime geçebilirsiniz
selinberghan@gmail.com

ÇOCUKLAR ÜRETİYOR (Children Make) – Panel ve Atölyeler
11-12 Aralık 2015
Yer: İsveç Sarayı, Tünel, Beyoğlu (Panel) – İstanbul Bilgi Üniversitesi (Atölye)

“Children Make” çocukların birlikte yaratım süreci geçirebilecekleri bir alan sağlayan yöntem olarak
Kasım 2014 yılında, Belgrad’da İsveç Enstitüsü ve Interactive Enstitüsü işbirliğinde çocuk hakları
konusunda çocukların kendilerini ifade edebilecekleri bir proje olarak ilk kez uygulandı. Bu yöntem;
çocuk, kültür, sanat ve teknoloji alanında çalışan uzmanların; çocukların deneyimlerinin bir parçası
olmasını sağlıyor. Farklı disiplinlerden gelen uzmanların ve katılan tüm çocukların karşılıklı öğrenme
deneyimi yaşamasına katkı sunuyor. İsveç Enstitüsü; “Children Make” projesini çocukların kültür ve

katılım haklarına vurgu yapmak için esnek ve uygulayabilir bir yöntem olarak tanıtıyor. Bu proje ilk
kez Kasım 2014’te Belgrad’da gerçekleştirildi. Aralık 2015’te ise BİLGİ ÇOÇA’nın koordinasyonunda
İstanbul’da gerçekleşecek. 11 Aralık’ta; İsveç Enstitüsü ve Interactive Enstitü’den uzmanların
kolaylaştırıcılığında Türkiye’deki yetişkin uzmanlara yönelik bir atölye ve ilgi duyan herkese açık bir
panel gerçekleştirilecek. 12 Aralık’ta ise yerel ve misafir uzmanların desteğiyle çocuklara yönelik tam
günlük bir atölye yürütülecektir.
Daha fazla bilgi için Gözde Durmuş ile iletişime geçebilirsiniz
gozde.durmus@bilgi.edu.tr

Etkinliklere katılım için o konuda çalışan ilgili kişi ve kurumlara ayrıca davet ulaştırılacaktır.
Etkinlik davetlilerin katılımıyla sınırlı tutulacaktır.

