Tyrkisk

Terbiye ile ilgili bir
sohbet al
Yeni yasa ile ilgili veya e‰itmekle ilgili soruların
varsa, sa‰lık hem¢iresi, kre¢deki veya çocuk
yuvasındaki pedagogla, sınıf ö‰retmeni yada
doktorunuzla konu¢abilirsiniz. Sosyal idare’den veya
okul psikolo‰undan anonim danı¢manlık almaya
hakkın vardir.

Anonim olarak ebeveyn telefonuna (forældretelefonen) telefon edebilirsin (Çocukların refahı)
tel: 35 55 55 57, yada göçmenler örgütü IND.Sam,
Blågårdsgade 11 B, DK–2200 Kopenhag N.

Çocuk konseyi (Børnerådet),
Holmens Kanal 22,
DK–1060 Kopenhag K.
Tel. 33 92 45 00.
Çocuk refahi (Børns Vilkår),
Fridtjof Nansens Plads 2,
postboks 2681, DK–2100 Kopenhag Ø.
Tel: 35 55 55 59.
Hükümetin bakanlık konseyin
sekreterli‰in ¢iddete kar¢ı kordinesi ile
birlikte gerçekle¢iyor (Sekretaritet for
Ministerudvalget til koordinering af
regeringens indsats mod vold).
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”Dövmeye hayır” bilgilendirme
kampanyası Çocuk konseyi, Çocuk
refahı ve hükümetin bakanlık konseyin
sekreterli‰in ¢iddete kar¢ı kordinesi ile
birlikte gerçekle¢iyor.

Ebeveynler çocuklarını

Neden çocukları

dövmeden e‰itmelidirler

dövmeden e‰itmeli?

Danimarkada yasa gere‰ince çocu‰unu dövmek yasaktır.
1997’de Danimarka meclisi (folketinget) ebeveynlerin
çocuklarını dövülmesinin kanunen yasaklandı‰ını
kararlastırmı¢tır. Yasada ¢unlar yazılıdır.
Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles
med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig
afstraffelse eller anden krænkende behandling.
Lov nr. 416 af 10 juni 1997 om forældremyndighed og samvær,
§ 2, stk.2.

Ebeveyn olarak çocuklarımızı seviyoruz ve onlar için en
iyisini yapmak isteriz. E‰er çocukları dövüyorsak, belkide
çocu‰un yeti¢tirilmesindeki bir parçası olarak gördü‰ümüz
için yapıyoruz. Bu anlamda bazı ebeveynler için
yeti¢tirmede fiziksel ceza kullanmak bir do‰al unsurdur,
ancak bu durum ba¢ka ebeveynlerin do‰asına çok ters
dü¢üyor. Güncel ya¢amdaki stres ve çaba içerisinde
dövmek son bir çıkı¢ olabilir, yada çocu‰a kimin karar
verdi‰ini göstermek için dövüyoruz.
Çocuklar dövülmek ile beraber zarar görmektedirler.

Danimarkacadan tercüme edilmi¢tir:
Çocu‰un ¢evkate ve güvenceye hakkı vardır. Onun ¢ahsına
saygı ile davranmalıdır ve bedensel cezaya yada ba¢ka
rencide edici davranı¢lara tabi tutulmamalıdır.
10 Haziran 1997 tarih, 416 sayılı velayet ve çocukla birlikte
olma hakkı ile ilgili kanun, § 2 fikra 2.

Eskiden çocuk terbiyesinde fiziksel ceza kullanmak do‰aldı.
Yeti¢kenler arasındada ceza güncel ya¢amda oluyordu.
Mevcut durumda fiziksel ceza yasaktır.
Tarihe göz attı‰ımızda ¢unu gösteriyor:
1911:
1920:
1967:
1997:

Hapislerde dövme cezası yasaklandı
Koca artık karısını ve hizmetçilerini dövemez
Ôgretmenlerin ögrencileri dövemesi yasaklandı
Ebeveynlerin çocuklarını dövemesi yasaklandı

Yeni yasa ile birlikte, çocuklarda yeti¢kinlerin süreç
içerisinde fiziksel cezaya kar¢ı korunma hakkını elde etmi¢
oluyorlar.

Fiziksel ceza çocuk e‰itmenin do‰al bir parçası olunca,
çocu‰un öz saygısı konusunda büyük sorunlar te¢kil
edebilir yada, çocuk kendisi döven birisi konumuna
gelebilir. Ebeveyn ile çocuk arasındaki ili¢ki tahrip olur,
e‰er anne veya baba – yani çocu‰un en çok de‰er verdi‰i
ki¢i – fiziksel ceza kullanırsa. Çocu‰unda yeti¢kinler gibi
güvenç içerisinde ya¢ama hakkı vardır – fiziksel cezadan
muaf kalma.

Kar¢ılıklı saygı, sevgiden, yakınlıktan
ve diyalogdan do‰ar
Ebeveyn olarak çocu‰u dövmeden e‰itmek mümkündür ve
yeni yasa ile birlikte bu bir zorunluluktur.
Her ne kadar çocu‰u dövmek yasak olsada, ba¢ka birçok
¢ekilde kimin karar verdi‰ini gösterebilirsin.
Ebeveyn olarak çocuklarınıza yönelik kar¢ılıklı bir saygi arzu
ediliyorsa bunu en iyi ¢ekilde kelimelerle, sevgiyle,
yakınlıkla ve dövmemekle gerçekle¢tirebilirsiniz.

