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Birleşmiş Milletler 19 Aralık 2011 
tarihinde kız çocuklarının sosyal 
değişim aktörleri olarak tanınmasını, 
güçlenmesini ve haklarının hayata 
geçirilmesini sağlamak ve dünya 
çapında toplumsal cinsiyet eşitliği 
savunuculuğu yapmak üzere 11 Ekim’i 
Dünya Kız Çocukları Günü ilan etmiştir.
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YÖNETICI ÖZETI

Birleşmiş Milletler 19 Aralık 2011 tarihinde kız çocuklarının sosyal 

değişim aktörleri olarak tanınmasını, güçlenmesini ve haklarının hayata 

geçirilmesini sağlamak ve dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitliği 

savunuculuğu yapmak üzere 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü ilan 

etmiştir. 

UNICEF, BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Kadın Birimi (UN Women) ve 

Aydın Doğan Vakfı; kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın, dışlamanın 

ve şiddetin olmadığı bir dünya yaratma hedefiyle küresel ve ulusal 

çabaları desteklemek üzere Türkiye’de bu anlamlı günü kutlayan 

önde gelen kuruluşlardır ve 2015 yılından bu yana ortak konferanslar 

düzenlemektedirler. Bugüne kadar gerçekleştirilen konferanslarda; 

kapsayıcı ve kaliteli eğitim, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi, değişim 

ve dayanıklılık aktörleri olarak kız çocuklarının rolü, kız çocuklarının 

bilim, sanat ve spor yoluyla güçlenmesi ve kaliteli eğitime, istihdama 

ve şiddet içermeyen bir yaşama erişimin önündeki “görünmez zorluklar 

olarak toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri” temaları ele alınmıştır.

2020 yılı konferansının amacı ise küresel salgınlar ve iklim değişikliği 

gibi ortaya çıkan yeni riskler bağlamında, kadınların ve kız çocuklarının 

karşılaştığı toplumsal cinsiyete dayalı zorlukları masaya yatırmaktır. 

2020 yılında altıncısı düzenlenen konferans, COVID-19 salgını dolayısıyla 

ülkemizde ve dünya çapında alınan önlemler nedeniyle ilk kez çevrimiçi 

olarak düzenlenmiş; İstanbul’da kurulan stüdyodan yapılan canlı yayınla 

https://dunyakizcocuklari.org/ web sayfası ve YouTube üzerinden canlı 

yayınlanmıştır. Aralarında halka mâl olmuş isimlerin, uzmanların ve 

gençlerin de yer aldığı katılımcılar, 2020’nin hızla değişen dünyasının 

gençler için getirdiği yeni risk ve olanakları ele almışlar, kız çocuklarının 

bu gibi zorluklar karşısında değişim aktörleri olarak nasıl bir rol 

üstlenebilecekleri konusuna odaklanmışlardır.

2020 yılı 
konferansının 
amacı küresel 
salgınlar ve iklim 
değişikliği gibi 
ortaya çıkan yeni 
riskler bağlamında, 
kadınların ve 
kız çocuklarının 
karşılaştığı 
toplumsal cinsiyete 
dayalı zorlukları 
masaya yatırmaktır.
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI

“Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar” sloganıyla düzenlenen konferans, UNFPA 

Türkiye İyi Niyet Elçisi, ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın moderatörlüğünde 

gerçekleşmiş; kurum temsilcilerinin açılış konuşmalarını takiben, konuk 

konuşmacı, genç iklim aktivisti Luisa Neubauer’ın hitabı, iki tematik 

panel ve gençlerin konuyla ilgili bildirge ve ürünlerinin sergilendiği 

kısa film gösterimlerinden oluşmuştur. Konferans, 700’e yakın kayıtlı 

katılımcıya ve Türkçe, Arapça, İngilizce yayınlara YouTube üzerinden 

ulaşan 15.000’den fazla izleyiciye ulaşarak, kız çocuklarının daha adil, 

daha eşit ve daha sürdürülebilir bir yaşam için taleplerini duyurabildikleri 

bir platform sağlamıştır. Ayrıca yürütülen iletişim çalışmaları sonucu 

konferans ile ilgili yapılan haberler vasıtasıyla 19,9 milyon kişiye ulaşılmış 

ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlanmıştır.  

Konferans, 700’e 
yakın kayıtlı 
katılımcıya ve 
Türkçe, Arapça, 
İngilizce yayınlara 
YouTube üzerinden 
ulaşan 15.000’den 
fazla izleyiciye 
ulaşarak, kız 
çocuklarının daha 
adil, daha eşit ve 
daha sürdürülebilir 
bir yaşam için 
taleplerini 
duyurabildikleri 
bir platform 
sağlamıştır.
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2020 yılında altıncısı düzenlenen Dünya 
Kız Çocukları Günü Konferansı’nın 
amacı çocukları ve gençleri, küresel 
salgınlar ve iklim değişikliği gibi krizlere 
çare bulunması konusunda öncü bir rol 
oynamak ve gelecekleri konusunda söz 
sahibi olmak için harekete geçirmektir.
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2020 yılında altıncısı düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü 

Konferansı’nın amacı çocukları ve gençleri, küresel salgınlar ve iklim 

değişikliği gibi krizlere çare bulunması konusunda öncü bir rol oynamak 

ve gelecekleri konusunda söz sahibi olmak için harekete geçirmektir. 

Konferansın temasının seçilmesi sürecinde küresel salgınlar ve iklim 

değişikliğinin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgisi bağlamında aşağıdaki 

değerlendirmeler göz önünde bulundurulmuştur. 

Konferansın 
temasının seçilmesi 
sürecinde küresel 
salgınlar ve iklim 
değişikliğinin 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği ile ilgisi 
bağlamında birçok 
değerlendirme 
göz önünde 
bulundurulmuştur. 
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI

Küresel salgınların dünya çapında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini 

şiddetlendirdiği bilinmektedir. COVID-19, kişilerin hayatlarını, sağlıklarını, 

ekonomilerini ve toplumları alt üst eden, eşi benzeri görülmemiş 

bir sağlık krizi olmanın ötesinde, savunmasız durumda veya çatışma 

ortamında olan kişiler, engeli olan bireyler, mülteciler, göçmenler ve 

yoksul kesimler gibi dezavantajlı gruplar açısından öngörülebilecek 

en kötü etkiyi beraberinde getirerek insani ve kalkınma krizine yol 

açmıştır. Küresel salgın milyonlarca kişinin emniyet ve güvenlik algısını 

değiştirmiştir. Sağlıktan ekonomiye, güvenlikten sosyal korumaya 

kadar her alanda küresel salgınların etkileri, sırf cinsiyetlerinden 

kaynaklanan nedenlerle kadınlar ve kız çocukları için daha da şiddetli 

bir hâl almaktadır. Küresel salgınların etkileri aşağıdaki şekillerde 

gözlemlenebilir:

 » Krizin çok boyutlu ekonomik etkileri özellikle daha az kazanan, daha 

az tasarruf yapabilen ve güvencesi olmayan işlerde çalışan ya da 

yoksulluk sınırına yakın yaşayan kadınlar ve kız çocukları tarafından 

bilhassa hissedilir.

 » Ücretsiz bakım emeği kapsamındaki sorumluluklar ve yaşlıların bakım 

gereksinimleri artar, sağlık hizmetlerinde yığılma olabilir. Bu durumun 

ise ücret eşitsizliği, düşük gelir, elverişsiz eğitim koşulları ve fiziksel ve 

zihinsel sağlık sebepli stres faktörleri ile doğrudan bağlantısı vardır.

 » Küresel salgınlar yayıldıkça, sınırlı hareket imkânı ve sosyal izolasyon 

önlemlerinin beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal stres de 

derinleşir; diğer yandan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de giderek 

artabilir. Birçok kadın ve kız çocuğu kendilerini istismar eden kişilerle 

evde “kilitli” kalmak durumunda kalabilir ve bu duruma maruz kalan 

kadınlara ve kız çocuklarına yönelik destek sağlayan hizmetlerde 

aksama ya da erişim güçlüğü yaşanabilir. 

 » Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri de dâhil olmak üzere 

kadınların ve kız çocuklarının sağlıkları; kaynak ve önceliklerin salgın 

için tahsis edilmesi nedeniyle bu tür krizlerden olumsuz şekilde 

etkilenir.

Sağlıktan 
ekonomiye, 
güvenlikten 
sosyal korumaya 
kadar her alanda 
küresel salgınların 
etkileri, sırf 
cinsiyetlerinden 
kaynaklanan 
nedenlerle 
kadınlar ve kız 
çocukları için daha 
da şiddetli bir hâl 
almaktadır.
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 » Okulların kapanması eğitim kaybı gibi birçok sonucu beraberinde 

getirmekle beraber, bazı gençler çalışmak ya da hasta akrabalarına 

bakmak için geri dönmemek üzere okulu bırakmak zorunda kalabilir. 

Bunların yanı sıra, cinsel sömürü ve istismar, çocuk yaşta evlilik ve 

erken yaşta gebelik oranlarında artış görülmesi; akranlar arasındaki 

sosyal etkileşimin azalması ve okul yemekleri ve sosyal hizmetleri 

de dahil olmak üzere okulun sunduğu hizmetlerde kesintiler 

yaşanması söz konusu olabilmektedir. Uzaktan eğitim platformları 

ve kaynaklarına erişim olmaması da bu tür salgın dönemlerinde genç 

kızların ötekileştirilme riskini artırmaktadır.

İklim değişikliği, dünyanın günümüzde karşı karşıya kaldığı en büyük 

zorluklardan biri olup, tüm birey ve toplumların geçim ve refahlarını 

tehdit etmektedir. Sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda bir 

kalkınma ve insanlık sorunudur ve hatta bir toplumsal cinsiyet eşitliği 

sorunu olarak da ele alınmaktadır. İklim değişikliği, toplumsal ve nesiller 

arası adaletsizliği artırmaktadır. İklim değişikliğine en az etki edenler, 

aynı zamanda bu sorundan en çok etkilenen kesim olmaktadır. Dünya 

Bankası, 2030 itibarıyla iklim değişikliğinin 100 milyonun üzerinde 

kişiyi, tekrar yoksullaştıracağını öngörmektedir. Ekosistemleri ve tarımı 

etkilediği için, iklim değişikliğinin sonuçları dünyanın birçok kesiminde, 

tarımda çalışan yoksul kadınlar ve kız çocukları üzerinde son derece 

büyük bir yük oluşturacaktır. İklim değişikliklerine bağlı afetlerin 

meydana gelmesi durumunda, kadınlar ve kız çocukları sıklıkla eğitim 

hizmetlerine, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri gibi hayati sağlık 

hizmetlerine erişimlerini kaybederler ve toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet konusunda daha yüksek bir riskle karşı karşıya kalırlar. Ergen kız 

çocuklarının, özellikle de en dezavantajlı kesimlerden kız çocuklarının 

maruz kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılık, iklim değişikliği ile daha da 

artmaktadır. İklim krizinin etkileri aşağıdaki şekillerde gözlemlenebilir:

 » İklim değişikliğinin etkileri ile karşı karşıya kalındığında, kız çocuklarının 

eğitimi bir ailenin vazgeçebilecekleri arasında ilk sıralarda yer alabilir. 

Ergen kız çocukları ailelerine yardımcı olmak üzere okulu bırakmaya 

zorlanabilirler. Okulda olmadıkları zaman da iklim değişikliği ve 

etkilerine dair bilgi edinme ihtimalleri daha düşüktür. 

İklim değişikliği, 
toplumsal ve 
nesiller arası 
adaletsizliği 
artırmaktadır. 
İklim değişikliğine 
en az etki edenler, 
aynı zamanda bu 
sorundan en çok 
etkilenen kesim 
olmaktadır. Dünya 
Bankası, 2030 
itibarıyla iklim 
değişikliğinin 100 
milyonun üzerinde 
kişiyi, tekrar 
yoksullaştıracağını 
öngörmektedir.
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI

 » İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar karşısında 

olumsuz başa çıkma mekanizmalarından biri de çocuk yaşta evliliktir. 

Bu olgu, milyonlarca kız çocuğunu cinsel ve fiziksel istismar, 

erken yaşta gebelik ve anne ölümleri gibi risklerle karşı karşıya 

bırakmaktadır.

 » İklim değişikliğinin etkileri birçok kişiyi göç etmeye zorlamaktadır ve 

bu durum genç kızların güvenliğini riske atmaktadır. Kız çocuklarının 

doğal kaynakları temin etmeye gittikleri ve geçici barınaklarda 

konakladıkları durumlarda bu riskler en yüksek düzeydedir.

 » Krizler nedeniyle sağlık hizmetlerinde aksaklıklar olması plansız 

gebelikleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı problemlerini artırmaktadır. 

Adet döneminde olan kız çocukları ya da gebe veya genç anneler 

başta olmak üzere, hâlihazırda yetersiz beslenme sorunuyla karşı 

karşıya olan ya da suya erişimde güçlük çeken kız çocukları, erkeklere 

oranla belirli hastalıklardan daha fazla etkilenebilmektedir.

İklim değişikliğinin 
etkileri birçok 
kişiyi göç etmeye 
zorlamaktadır ve 
bu durum genç 
kızların güvenliğini 
riske atmaktadır.
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HAREKET 
ÇAĞRISI



13
2020 Dünya Kız Çocukları Günü 
Konferansı’nda tüm açılış konuşmaları, 
ortak bir hareket çağrısında 
bulunmuş, kız çocukları için birlikte 
sesimizi yükseltmemiz gerekliliğini 
vurgulamıştır.
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14 GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR

2020 Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda tüm açılış konuşmaları, 

ortak bir hareket çağrısında bulunmuş, kız çocukları için birlikte sesimizi 

yükseltmemiz gerekliliğini vurgulamıştır. 

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, 

yaptığı konuşmada COVID-19 salgınının dünya üzerinde yarattığı 

sarsıcı etkileri vurgulamıştır. Doğan Sabancı, bu değişimden kız 

çocuklarının ve kadınların ne ölçüde etkilendiğine örnekler vermiştir. 

Ülkemizde ve dünyada kadına ve çocuğa karşı şiddetin artması, 

ev içerisinde cinsel istismarın artması ve cinsel istismara uğrayan 

kişilerin küresel salgın nedeniyle kendilerini istismar eden yakınlarıyla 

aynı çatı altına yaşamaya devam etmek zorunda kalması gibi önemli 

konulara değinen Doğan Sabancı, ekonomi ve istihdam alanlarında 

da kadınların yaşadığı dezavantajlı durumlara değinmiştir. Özellikle 

ev işçiliği ve bakım gibi daha az kazandıran ve güvencesi olmayan 

işlerde çalışan kişilerin çoğunun kadınlar olduğunu vurgulayan Doğan 

Sabancı, kadınların küresel salgın süresince erkeklerin dört katı kadar 

daha fazla ücretsiz iş yaptıklarının altını çizmiştir. Doğan Sabancı, işten 

çıkartılan kadınların sayısının erkeklerin çok üzerinde olduğunu, bunlara 

ek olarak, araştırmaların eğitimden uzak kalındığı için erken yaşta ve 

zorla evliliklerin arttığını gösterdiğini ifade etmiştir. Bu zorlu dönemde 

kız çocukları ve kadınların güçlenerek nasıl değişim aktörleri, yani 

rol modeller olduklarını da vurgulayan Doğan Sabancı, özellikle genç 

kızların eğitiminin Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluşundan bugüne kadar 

öncelikli alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, tüm paydaşlara ve kız 

çocuklarına hitaben ortak hedefe yönelik çağrısını dile getirmiştir.

“Kız çocuklarına 
karşı ayrımcılığın, 
dışlanmanın ve 
şiddetin olmadığı 
bir dünya hepimizin 
ortak hedefidir, 
bu kolay bir 
hedef değil, bir 
maratondur ve 
hızlı adımlarla 
koşmaktan asla 
vazgeçmememiz 
gerekmektedir.”

VUSLAT DOĞAN SABANCI 

AYDIN DOĞAN VAKFI 

BAŞKAN VEKİLİ
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman da değişen 

dünyada COVID-19 salgınının ve iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki 

önemli ve olumsuz etkilerine dikkat çekmiştir. Özellikle sağlık ve 

refah anlamında bu tür krizlerin çocuklar üzerinde olumsuz etkileri 

bulunduğunu vurgulamıştır. Zicherman, bu olumsuz etkilere örnekler 

vererek bugün doğan bir çocuğun 71 yaşına geldiğinde 4 derece 

daha sıcak bir dünyada yaşayacağına, çocukların neredeyse %25’inin 

2040’a kadar kısıtlı su imkanlarının olduğu bir dünyayla karşı karşıya 

kalacaklarının altını çizmiştir. Kız çocuklarının özellikle krizler bağlamında 

şiddete, çocuk işçiliğine, zorla evlendirilmeye maruz kalmakta olduğuna 

işaret eden Zicherman, toplumsal cinsiyet eşitsizliği de dahil mevcut 

olan tüm eşitsizliklerin iklim değişikliği ve küresel salgınlar sebebiyle 

artmakta olduğunu belirtmiştir. Küresel salgın sürecinde okulların 

kapanması ve temel hizmetlerin sekteye uğramasıyla kız çocukları ve 

kadınların hayatlarının daha çok etkilendiğinin altını çizen Zicherman, 

COVID-19 salgını nedeniyle 192 ülkede okula gidilemediğini, 2,6 milyar 

öğrencinin okuldan uzak kaldığını belirtmiştir.  Zicherman, 7 milyon 

istenmeyen gebelik ve 30 milyon çocuk evliliğinin uzun vadede 

beklendiği mevcut durum istatistiklerini paylaşmış ve dünyadan farklı 

örnekler vermiştir. 

COVID-19’un olumsuz etkilerine karşı kız çocuklarının bu güçlüklerin 

aşılmasında çok önemli rol oynadıklarını unutmamamız gerektiğini 

belirten Zicherman, sorunların çözümü olarak kendi hayatlarını ve 

sağlıklarını etkileyen bütün bu konularda çocukların söz sahibi olmalarını 

sağlamamız gerekliliğine vurgu yapmıştır. Evrensel ve nitelikli eğitime 

hem kız hem de oğlan çocukları için 21. yüzyılda bilim, teknoloji, 

mühendislik, matematik ve sanat alanında becerilerini kuvvetlendirecek 

biçimde odaklandırmamız gerektiğini belirtmiştir. Zicherman, bütün 

kuruluşlara ve toplumun bütün bireylerine hitaben “Bir arada çalışalım 

ve çocuklara bu krizle başa çıkmada destek olalım” mesajıyla sözlerini 

bitirmiştir. 

“Iklim değişikliği 
ve COVID-19’un kız 
çocukları üzerindeki 
olumsuz etkilerini 
tartışırken, onların 
bu zorlukları 
aşmada önemli bir 
rol oynayabileceğini 
ve halihazırda bu 
rolü oynamakta 
olduklarını 
aklımızda 
tutmalıyız.”

NONA ZICHERMAN 

UNICEF TÜRKİYE TEMSİLCİ 

YARDIMCISI
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep 

Başarankut Kan, konuşmasında önemli istatistiksel bilgilere yer vermiş; 

UNFPA projeksiyonlarına göre salgının her altı aylık karantina döneminde 

31 milyon yeni şiddet vakası gerçekleştiğini, sadece bu Pazar günü 

33.000 kız çocuğunun kendinden yaşça büyük bir erkekle evlenmeye 

zorlanacağını, Türkiye’de her beş evli kadından birisinin 18 yaşından 

önce evlenmiş olduğunu belirtmiştir. Kan, UNFPA raporlarına göre 

salgından ötürü dünyada 7 milyon istenmeyen gebelik gerçekleşeceğini 

vurgulamıştır. 

Aynı zamanda 47 milyon genç kadının modern aile planlaması 

yöntemlerine erişemeyeceğini ifade eden Kan, kız çocuklarının 

şiddetten, erken yaşta evlilikten ve yoksulluktan kurtarılması için altın 

anahtar olan eğitime kriz döneminde ara verilmesinin kız çocuklarını 

çok olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Kan, özel önlemlerin ve 

erişim çalışmalarının artırılması gerektiğini, UNFPA’in bu noktada kız 

çocuklarını ve gençleri desteklemek amacıyla birçok çalışma yaptığını 

belirtmiş ve konuşmasını UNFPA’in desteklediği kız çocuklarından biri 

olan Azize’nin sözleri ile tamamlamıştır: “Hayalim var, huzurlu yaşamak 

istiyorum, herkesin dostluk içerisinde yaşamasını istiyorum. Mutlu, 

özgür yaşamak istiyorum. Herkes eşit olsun, yoksul-fakir, kız-erkek 

herkes eşit olsun, güzel bir dünya olsun.”

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise her gün farklı ve 

öngöremediğimiz zorluklarla karşılaştığımız bu dünyada daha da artan 

eşitsizlik ve ayrımcılık gibi henüz çözülemeyen sorunlarla mücadele 

etmekte olduğumuzu hatırlatmıştır. Yeni veya eski olmasından bağımsız 

olarak, bugün tartışmakta olduğumuz tüm problemlerin oldukça önemli 

ve büyük sorunlar olduğunu ifade eden Varbanova, iklim değişikliğinin 

etkileri, sağlık sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunların 

bizlere yeni çözüm arayışları bulmamız için meydan okumakta olduğunu 

dile getirmiştir. Varbanova, gençlerin özellikle de genç kadınların ve kız 

“Özellikle kriz 
dönemlerinde 
kız çocuklarının 
karşı karşıya 
olduğu – bazen 
kolay görülemeyen 
risklerin farkında 
olunması, buna göre 
özel önlemlerin 
ve erişim 
çalışmalarının 
yapılması 
gerekmektedir. 
Kamu, özel sektör, 
sivil örgütler, 
influencerlar ve 
toplum el ele 
vererek…”

ZEYNEP BAŞARANKUT KAN 

UNFPA TÜRKİYE TEMSİLCİ 

YARDIMCISI
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çocuklarının fikirlerini, enerjilerini ve yeteneklerini bir araya getirmezsek 

günümüzün bu muazzam büyüklükteki sorunlarıyla başa çıkmakta 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmakta zorlanacağımız 

kanaatinde olduğunu belirtmiştir. 2020 yılının toplumsal cinsiyet eşitliği 

anlamında çok önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Varbanova, Pekin 

Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun 25. yılını kutladığımızı ve bu 

belgelerin önemini ifade etmiştir. 2030 itibarıyla Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarına ulaşmak için ilerlemeyi hızlandırmamız gerektiğine ve küçük 

ve kademeli değil büyük ve kararlı adımlar atmamız gerektiğine vurgu 

yapmıştır. Varbanova, tüm insanları kalıpları değiştirecek adımları 

atmak için teşvik etmek zorunda olduğumuz mesajını vererek sözlerini 

noktalamıştır.

“Genç insanların, 
özellikle genç 
kadınların ve kız 
çocuklarının fikirlerini, 
yeteneklerini ve 
enerjilerini 
kullanmadığımız 
sürece, bugünün 
sorunlarıyla baş 
edemeyecek ve 
Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Amaçlarını (SKA) 
gerçekleştiremeyeceğiz. 
Eğer 2030 yılına 
kadar bunları 
gerçekleştirmek 
istiyorsak, ilerlemeyi 
hızlandırmaya, 
büyük ve cesur 
adımlar atmaya
ihtiyacımız var.”

ASYA VARBANOVA 

UN WOMEN TÜRKİYE 

ÜLKE DİREKTÖRÜ
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Konferansta, kız çocuklarının önündeki engellerin nasıl yıkılabileceği 

konusunda gençler tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı bölümler 

özellikle dikkat çekmiştir. Haziran-Ekim 2020 tarihleri arasında bir araya 

gelerek iklim değişikliği ve küresel salgınların kız çocukları ve kadınlar 

üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yürüten, aralarında mülteci 

çocukların da bulunduğu 111 çocuk ve genç, düşüncelerini, eleştirilerini ve 

önerilerini kaleme aldıkları bir bildiri yayımlamışlardır. Çocuk ve gençlerin 

güçlü bir şekilde iletmek istedikleri talepleri aşağıdaki gibidir:

 » İklim değişikliği konusuna zorunlu eğitim müfredatında yer verilmesi 

ve öğrencilerin konu hakkındaki farkındalıklarının ve motivasyonlarının 

artırılması için çeşitli etkileşim projeleri, yarışmalar ve etkinlikler 

düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bunlara ek olarak, iklim 

değişikliğiyle mücadelenin güçlenmesi için toplumun daha çok 

bilinçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, ailelere su, enerji ve geri 

dönüşüm konularında dikkat çağrısında bulunmuşlardır. 

“Mülteci veya 
değil, engeli olan 
ya da olmayan, 
çocuk yaşta 
çalışmak zorunda 
bırakılan, çocuk 
yaşta evlendirilen, 
kız ya da oğlan 
tüm çocuk ve 
gençler dinlenmeli, 
ihtiyaçlarına kulak 
verilmelidir. Ancak 
bu şekilde, daha 
adil, daha eşit ve 
daha sürdürülebilir 
bir yaşam 
sağlanabilir.” 

GENÇLİK BİLDİRGESİ
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 » İklim değişikliğinin etkileri ve sonuçları hakkında kamu spotu 

içeriklerinin çarpıcılığının ve sıklığının artırılmasının önemini belirterek, 

“herkes için iklim adaleti” çağrısında bulunmuşlardır. Bu kapsamda başta 

kız çocukları ve genç kadınlar olmak üzere herkesin iklim değişikliği 

hakkında bilinçlendirilmesine, kurumların iklim değişikliği nedeniyle 

olumsuz etkilenen kişilere tanıdığı imkan ve desteklerin artırılmasının 

gerekli olduğuna vurgu yapmışlardır. Bu doğrultuda tüm kurum ve 

kuruluşların daha etki odaklı çalışması gerektiğine inandıklarını ifade 

etmişlerdir. Ödül mekanizması ile iklim değişikliğini yavaşlatmaya 

yönelik çalışmaların teşvik edilmesi ve çevre dostu ürünlerin sertifikalar 

aracılığıyla belirtilmesi taleplerini dile getirmişlerdir.

 » Sağlık hakkına erişimin herkes için kolay olmasını istediklerini ifade 

eden çocuk ve gençler, bireylerin dil engeline takılmaması için çağrı 

merkezlerinde farklı diller için de hizmet sunulmasının gerekliliğine ve 

önemine dikkat çekmişlerdir.

 » Tüm çocuklar ve gençlerin seslerini özgür bir şekilde duyurmak 

isteğinden hareketle, güncel sorunların tartışılabileceği platformlar 

oluşturulması ve özellikle kız çocuklarının seslerini yükseltebilmeleri için 

çocuk haklarına katılımlarını talep etmişlerdir.

 » Sosyalleşme ihtiyacı doğrultusunda, yaşa, cinsiyete ve dil farklılıklarına 

göre grupların oluşturulması ve bu kapsamda spor, egzersiz ve dans gibi 

sosyal aktivitelerin düzenlenmesi ihtiyacını dile getirmişlerdir.

 » Eğitimin herkes tarafından ulaşılabilir, eşit ve güncel bilgiye dayalı 

olmasını istemişlerdir. Kimsenin eğitimden uzak kalmaması için ailelerin 

bilinçlendirilmesi ve ailelere gereken desteğin verilmesini istediklerini 

ifade etmişlerdir.

Tüm bu talep ve düşünceleri ile mülteci veya değil, engeli olan veya 

olmayan, çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakılan, evlendirilen, kız ya da 

oğlan tüm çocuk ve gençlerin seslerine ve ihtiyaçlarına kulak verilmesini 

talep etmişlerdir. 

Gençlik Bildirgesi 
ile 111 çocuk 
ve genç, iklim 
değişikliğinin 
etkileri ve 
sonuçları hakkında 
kamu spotu 
içeriklerinin 
çarpıcılığının 
ve sıklığının 
artırılmasının 
önemini belirterek, 
“herkes için iklim 
adaleti” çağrısında 
bulunmuşlardır.
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Konferansın davetli konuşmacısı, iklim aktivisti ve Fridays For Future’un 

kurucularından Luisa Neubauer, kendi hayatından örneklerle bir kız 

çocuğunun karşılaştığı toplumsal cinsiyete dayalı engelleri anlatmıştır. 

Küçükken kendisine eğer yeterince çalışır, ödevlerini yapar ve başarılı 

olursa “her şey olabileceğini” söylendiğini ileten Neubauer, ancak 

kendisine kimsenin bir iklim krizinden bahsetmediğinin altını çizmiştir. 

Dünya çapında kız çocuklarının maruz kaldığı büyük bir eşitsizlik 

olduğunu belirtmiş; bu durumun bir genç kadın olarak özgür bir dünyada 

yaşamasının önünde bir engel olarak karşısına çıktığını ifade etmiştir. 

Neubauer, bir taraftan “istediğin her şey olabilirsin” mesajı verilirken 

diğer taraftan iklim kriziyle birlikte geleceğinin elinden alındığını 

anladığında gerçekten öfkelenmeye başladığını; ancak bu durumu 

fark etmenin de bir ayrıcalık olduğunu belirtmiştir. 21. yüzyılda kız 

çocuklarının dünyadaki durumuna karşı iki bakış açısı olduğunu belirten 

Neubauer, bunlardan ilkinin acıma, ikincisinin ise kız çocuklarının 

yaptıklarının kutlanması ve ödüllendirilmesi, ancak karşılığında saygı 

duyulmaması olduğunu ifade etmiştir. “Kız çocuklarının haklarını 

savunması, iklim krizine karşı örgütlenmesi, saygı duyulduğunda 

anlam kazanır” diyerek sadece kutlayıp olumsuz davranışlara devam 

etmenin bir saygısızlık olduğunun altını çizmiştir. Neubauer, sadece kız 

çocuklarının değil, “Başka herkesin rolü ne olmalı?” sorusunu sormak 

istediğini aktarmıştır. Kendinden emin bir şekilde mesajını iletirken, 

“Bir araya gelin, örgütlenin, elinizden gelen her şeyi yapın ki kız 

çocuklarının hakları ve güvenlik duygusu yerinde kalsın” çağrısında 

bulunmuştur.

“Dünya Kız 
Çocukları 
Günü’nde sadece 
kız çocuklarının 
rolü ne olmalı diye 
sormanın ötesinde, 
başka herkesin 
rolü ne olmalı diye 
sormak istiyorum. 
Eğer gerçekten 
kız çocuklarının 
yaptıklarına saygı 
duymak istiyorsanız 
bir araya gelin, 
örgütlenin ve ne 
yapabilecekseniz 
yapın ki, bu kız 
çocuklarının 
geleceği şanslı ve 
gerçekten güvende 
olsun.” 

LUISA NEUBAUER, 

İKLİM AKTİVİSTİ, FRIDAYS 

FOR FUTURE KURUCUSU
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Konferansa video mesajlarıyla katkıda bulunan Türkiye Milli Basketbol 

Takımı ve NBA oyuncusu Cedi Osman, Türkiye Milli Voleybol Takımı 

oyuncuları Eda Erdem ve Bahar Toksoy Guidetti de “güçlü kızlar ve güçlü 

yarınlar için” hep birlikte sorumluluk alma çağrısında bulunmuşlardır. 

Kamerun’dan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

Gençlik Lideri ve JumpStart Akademi Afrika Kurucusu Madelle Kangha, 

Kosova’dan Generation Unlimited (GenU) Gençlik Temsilcisi Eglantina 

Avdiu, Afganistan’dan gençlik temsilcisi Farishta Wali, Almanya’dan iklim 

ve çocuk hakları aktivisti Raina Ivanova ve Türkiye’den çocuk hakları 

aktivisti ve IChild kurucusu Zeynep Betül Demirses de gönderdikleri 

videolar ile kendileri gibi genç kadınlar ve kız çocuklarına ilham verici 

mesajlarını iletmişlerdir. 

Konferansa video 
mesajlarıyla 
katkıda bulunan 
Türkiye Milli 
Basketbol Takımı 
ve NBA oyuncusu 
Cedi Osman, 
Türkiye Milli 
Voleybol Takımı 
oyuncuları Eda 
Erdem ve Bahar 
Toksoy Guidetti 
de “güçlü kızlar 
ve güçlü yarınlar 
için” hep birlikte 
sorumluluk 
alma çağrısında 
bulunmuşlardır.
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KÜRESEL 
SALGIN 
VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
GENÇ KIZLARI 
NASIL 
ETKİLİYOR?
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“Küresel Salgın ve İklim Değişikliği Genç 
Kızları Nasıl Etkiliyor?” başlığını taşıyan 
ilk panel, gazeteci ve yazar Melis Alphan 
moderatörlüğünde gerçekleştirilmiş; 
panele Astrobiyolog Betül Kaçar, Sosyal 
Pediatri Uzmanı Betül Ulukol, Fotoğrafçı 
Annie Griffiths ve Sosyolog Amber 
Fletcher katılmıştır.
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“Küresel Salgın ve İklim Değişikliği Genç Kızları Nasıl Etkiliyor?” başlığını 

taşıyan ilk panel, gazeteci ve yazar Melis Alphan moderatörlüğünde 

gerçekleştirilmiş; panele Astrobiyolog Betül Kaçar, Sosyal Pediatri 

Uzmanı Betül Ulukol, Fotoğrafçı Annie Griffiths ve Sosyolog Amber 

Fletcher katılmıştır. Moleküler biyoloji alanında bilim insanı olan Betül 

Kaçar, değişen dünyada bir bilim insanı olmaktan ve önümüzdeki 

yıllardaki değişimlerin kız çocuklarını nasıl etkileyeceğinden bahsetmiştir. 

Eski kültürlerdeki medeniyet göstergesinin ne olduğu sorusuna 

Antropolog Margaret Mead’ın verdiği “iyileşmiş bir kalça kemiği” 

cevabının şaşırtıcı olmasına vurgu yapan Kaçar, kırık bir kalça kemiğiyle 

dünyanın yaşamına devam etmesinin zorluğuna dikkat çekmiştir. İklim 

değişikliği ve küresel salgın gibi bizi birbirimizden ayırma gücüne sahip 

deneyimleri tecrübe ettiğimiz bu dönemde, bir kısım insanın bunu fayda 

sağlayan toplumsal ve teknolojik gelişmeler karşılığında ödediğimiz 

bir bedel gibi görebileceğini belirtirken, sahip olduğumuz ayrıcalıkların 

bizlere iyileşmiş bir kalça kemiği gibi gelebileceğini ifade etmiştir. 

“Geleceğimizi belirsiz kılan, göreceli güvenliğimiz ve savunmasızlığımız 

arasındaki asıl tehdit toplumsal eşitsizliktir” diyen Kaçar, eğer evrensel 

gerçekleri kabul edebilirsek şu an elimizde ikiye ayrılmış bir dünya 

olduğunu rahatlıkla gözlemleyebileceğimizin altını çizmiştir. Kaçar, bir 

yanda ilerlemenin yolunu bulmuş gibi görünen gelişmiş toplumlarla 

beraber, öte yandan daha savunmasız, iyileşme ve güçlenmelerinin 

ancak güçlü olan tarafından sağlanabildiği bir yardım eliyle mümkün 

olabilecek toplumların da olduğunu belirtmiştir. Kaçar’a göre küresel 

olarak ve hep birlikte ayakta kalmak istiyorsak bu iki grup arasında 

bağlantı sağlamalı ve bu bağı sağlamlaştırmalıyız. Eğitimde cinsiyet ve 

fırsat eşitliğinin bu köprüyü kurabileceğini ifade eden Kaçar, eşitsizliğin 

hayatlarımızı nasıl daha da zorlaştırabileceğine örnekler vermiştir. 

“Pandemi ve iklim değişikliği nedeniyle bu evrendeki herkes bir bedel 

ödüyor” diyerek konunun öneminin altını çizen Kaçar, ancak daha az 

avantajlı grupta olan kişilerin daha da savunmasız hale geldiklerini ve 

gelmeye de devam edeceklerini dile getirmiştir. Aslında hep birlikte 

yürüdüğümüzü, ancak bazılarımızın rahat, bazılarımızın suda ve 

bazılarımızınsa çamurda yürüyor gibi hissettiğine ve hepimizin bu 

eşitsizliği her adımda hissettiğimize dikkat çekmiştir. 

“Geleceğimizi 
belirsiz kılan, göreceli 
güvenliğimiz ve 
savunmasızlığımız 
arasındaki asıl 
tehdit toplumsal 
eşitsizliktir” diyen 
Astrobiyolog Betül 
Kaçar, eğer evrensel 
gerçekleri kabul 
edebilirsek şu 
an elimizde ikiye 
ayrılmış bir dünya 
olduğunu rahatlıkla 
gözlemleyebileceğimizin 
altını çizmiştir.
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Eğitimin bir ayrıcalık olduğunu ve herkesin buna erişiminin olmadığını 

erken yaşta öğrendiğini ifade eden Kaçar’a göre bilim sadece harika 

şeyler öğrenmek ve keşfetmek değildir. Bilim, nihayetinde bir topluluk 

faaliyetidir. Ortak çalışmalar yapmayı, bağlantılar kurmayı şart koşar. 

Burada önemli olan noktanın bu durumun bireylerin bazı esneklikleriyle 

mümkün olabileceğinin altını çizen Kaçar, seyahat edebilme 

özgürlüğünün en basit unsur olarak karşımıza çıktığını vurgulamıştır. Bu 

dönemde kız çocukları ve daha dezavantajlı kesimleri koruyabilmek için 

yapılabilecekleri maddeler halinde özetlemiştir:

1. Özellikle eğitim alanında uzmanlarla çalışılarak hazırlıklar yapılmalı. 

2. Herkes için eşit fırsatlar yaratılmalı. Uzman bilim insanlarıyla uzun 

vadeli iş birlikleri yapılmalı ve kanıta dayalı veriler üzerinden çalışmalar 

yürütülmeli. 

3. Kız çocuklarına saygı gördükleri bir çocukluk sağlanmalı. 

4. Rol modelleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurulmalı.

Betül Kaçar ilham veren konuşmasını kendisini dinleyen kız çocuklarına 

seslenerek noktalamıştır: “Sevgili kız kardeşlerim, erken yaşlardan 

itibaren bizlere sürekli olarak hayatlarımızı nasıl yaşamamız 

gerektiğinin söylendiği bir gezegende yaşıyoruz. Asırlardır süren 

kökleşmiş düşüncelere karşı çıkacaksınız. İnsanlığın kalça kemiğini 

geliştirmek kolay bir savaş değil. Bu savaşı sizden önce vermiş nice 

kadınlardan güç alın. Bilginiz zırhınız olsun, bilgiyi arayın, onu elde edin 

ve onu yaratın ve eğitim hakkı için savaşın!”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalında 

Öğretim Üyesi ve Çocuk Koruma Birimi Başkanı Prof. Betül Ulukol ise 

konuşmasında “Bir pediatri uzmanı olarak COVID-19 salgını sürecinde 

yaşanabilecek çocuk koruma riskleri nelerdir?” sorusunu yanıtlamıştır. 

Konuya tarihin en eski zamanlarından başlayarak bakıldığında, 

çocukluğun zaten çok kırılgan bir şey olduğunun altını çizen Ulukol, 

çocukluğun değerinin ancak son yüzyılda anlaşılabildiğini ifade etmiştir. 

Ancak çocuk hakları ve çocuk haklarına ilişkin bir sözleşme gündeme 

geldikten sonra çocuklar ve çocukla ilgilenen kesimlerin, çocukluğun 

çok önemli bir dönem olduğunu fark ettiğini, onları bilgilendirmeli ve 

bu hakları onlara açmalıyız düşüncesinin bu sayede ortaya çıktığını 

söylemiştir. 

Prof. Betül Ulukol 
konuşmasında “Bir 
pediatri uzmanı 
olarak COVID-19 
salgını sürecinde 
yaşanabilecek 
çocuk koruma 
riskleri nelerdir?” 
sorusunu 
yanıtlamıştır.
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Pandemi döneminin çocukları çok derinden etkilediğinin altını özellikle 

çizen Ulukol, toplumsal cinsiyet algısının kız çocuklarını daha kırılgan 

hale getirdiğini, bu nedenle pandemi döneminin kız çocuklarını ve 

kadınları daha derinden etkilediğini ve güçsüzleştirdiğini dile getirmiştir. 

Çok karanlık bir tablo çizmek istemediğini ifade eden Ulukol, kız 

çocuklarının içlerinde olan büyük güce vurgu yapmıştır. Tüm bu 

kırılganlığın ötesinde çocukların bu güçlü yanlarından da bahsetmek 

istediğini ifade eden Ulukol, bilgi ve deneyim olarak geride olsalar da 

çocukların inanılmaz bir yetenekleri ve adaptasyon güçleri olduğunu 

ve bu gücün onları çok farklı bir noktaya ulaştırdığını belirtmiştir. 

Çocukların bu güçlerini onlara teslim etmek ve çocukluğu zayıflık değil 

bir potansiyel olarak görmemiz gerektiğini ve yetişkinlerin bu potansiyeli 

kullanmaları gerektiği mesajını vermiştir. Ulukol, ilham kaynaklarını 

çocukların önüne sermenin ve onlara rol model olabilmenin ne kadar 

önemli ve değerli olduğunu hatırlatarak sözlerini noktalamıştır.

Konferansın panelistleri arasında yer alan, ilk kadın fotoğrafçılardan 

biri olan ve National Geographic’te yaklaşık 150 ülkede görev yapan, 

Ripple Effect Images’ın kurucusu Annie Griffiths, kız çocuklarının 

dünyayı değiştirdiğini ve eğitimli olmalarını sağlayarak, onlara fırsatlar 

yaratarak dünyayı ileriye taşıyabileceğimizin altını çizmiştir. Konferansın 

gerçekleştiği tarihten henüz iki hafta önce iki kadınının Nobel Ödülü 

kazandığını hatırlatan Griffiths, kız çocuklarının da başarılarının herkes 

tarafından bilindiğini vurgulamıştır. Birlikte çalışmamız ve dünyayı 

korumamız gerektiği mesajını veren Griffiths, işi gereği dünyayı gezerek 

kız çocuklarıyla bir araya gelme fırsatı bulduğunu ve onların hikayelerini 

dinleyebilme imkanı olduğunu söylemiştir. Griffiths, eğitimin çok önemli 

olduğunu ve çocuklar için olmazsa olmaz bir husus olduğunun altını 
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fotoğrafçılardan biri 
olan ve National 
Geographic’te 
yaklaşık 150 ülkede 
görev yapan, 
Ripple Effect 
Images’ın kurucusu 
Annie Griffiths, 
kız çocuklarının 
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çizmiştir. Eğitimli bireylerin ve özellikle kız çocuklarının dünyayı ayağa 

kaldırabileceğini ifade etmiştir. Sağlık çalışanlarının %70’inin kadın 

olduğunu hatırlatırken, kendilerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir 

dönemde olduğumuzu da vurgulamıştır. Kız çocuklarının ve kadınların 

yapabildiklerinin farkında olmamız gerektiğini, bununla da kalmayıp 

etrafımızdakilere de bu başarıları anlatmamız gerektiği mesajını 

vermiştir. Gözlük taktığı için hostes olamayacağı söylenen annesinin 

daha sonrasında pilot olmasının kendisi için müthiş bir rol model 

olduğunu ifade eden Griffiths, kız çocuklarına net bir mesaj ileterek 

sözlerini tamamlamıştır: “Sizler birlikte çalıştığınızda dağları bile 

yerinden oynatabilirsiniz. Sizlerin en iyi dost olması, birlik olması ve 

birbirinizi cesaretlendirmeniz lazım.”

İlk panelin son konuğu olarak Kanada’da sosyal çalışmalar alanında 

öğretim görevlisi olan ve aynı zamanda çalışmalarında iklim 

değişikliğinden etkilenenlerle birlikte çalışan Sosyolog Dr. Amber 

Fletcher’a “Kadınlar ve kız çocukları mevcut durumdan nasıl 

etkileniyorlar? Değişim liderleri olarak hangi rolleri oynuyorlar?” soruları 

yöneltilmiştir. İklim değişikliği ve mevcut COVID-19 salgınının hepimizi 

eşit şekilde etkilemediğini ifade eden Fletcher, ev işlerinde kız çocukları 

ve kadınların sorumluluklarının arttığı örneğini vermiştir. Fletcher, 

kuraklık ve gıda sıkıntılarının da kız çocukları açısından daha olumsuz 

etkiler yarattığını vurgulamıştır. Erkeklerin kriz dönemlerinde güvenlik 

duygularının zede almasıyla birlikte krize karşı öfke şeklinde tepkiler 

gösterdiklerini söyleyen Fletcher, kız ve oğlan çocuklarına biçilen rollerin 

de değişebildiğini belirtmiştir. Yapısal eşitsizliklerin yıkılması gerektiğini 

hatırlatan Fletcher, bunu en iyi kız çocukları ve gençlerin yapabileceği 

mesajını vermiş ve kız çocuklarından birer değişim elçisi olmalarını 

beklediğini söyleyerek sözlerini noktalamıştır.
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bunu en iyi 
kız çocukları 
ve gençlerin 
yapabileceği 
mesajını vermiş ve 
kız çocuklarından 
birer değişim 
elçisi olmalarını 
beklediğini 
söylemiştir.



28

HAYAL 
ETTİĞİMİZ 
DÜNYA



29
Günün ikinci panelinde sosyal konularda 
çalışmaya gönül vermiş gençlerin 
dünyayı nasıl değiştirmek istediklerine 
yer verilmiştir. Moderatörlüğünü TV 
sunucusu Gözde Atasoy’un yaptığı panelin 
konuşmacıları ise İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğrencisi Şeyma Nur Sağınç, 
İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
öğrencisi Muhammet Rüştü Aktaş, Fridays 
for Future iklim aktivisti ve Yale Üniversitesi 
öğrencisi Selin Gören ve Sağlıkta Genç 
Yaklaşımlar Derneği Sağlık ve Eğitim 
Koordinatörü Dağlar Çilingir olmuştur. 
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Günün ikinci panelinde sosyal konularda çalışmaya gönül vermiş 

gençlerin dünyayı nasıl değiştirmek istediklerine yer verilmiştir. 

Moderatörlüğünü TV sunucusu Gözde Atasoy’un yaptığı panelin 

konuşmacıları ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 

Şeyma Nur Sağınç, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi 

Muhammet Rüştü Aktaş, Fridays for Future iklim aktivisti ve Yale 

Üniversitesi öğrencisi Selin Gören ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği 

Sağlık ve Eğitim Koordinatörü Dağlar Çilingir olmuştur. 

Küçük bir yerleşim biriminde büyüdüğünü dile getiren Sağınç, şu an 

bu bölgedeki hemen her kız çocuğunun evli ve çocuk sahibi olduğunu, 

ancak en başından beri kendisine farklı bir yol çizmeye çalıştığını ifade 

ederek konuşmasına başlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında 

yaptığı çalışmaları anlatarak sözlerine devam eden Sağınç, sahip 

olduğumuz dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği kadar iklim değişikliği 

krizinin de önemli olduğunun altını çizmiş ve bu alanda yaptıkları 

çalışmalardan söz etmiştir. Sağınç, renkli, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir 

çevrede yaşamak istediğini söylemekle beraber, bu rengin cinsiyetle 

bütünleşmediği bir dünya hayal ettiğini belirtmiştir. “Bir insan tüm 

insanlığı harekete geçirebilir” mesajını vererek sözlerini sonlandırmıştır.

Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği’nde görev yapmakta olan Muhammet 

Rüştü Aktaş, Çocuk Hakları Komiteleri sayesinde çocuk haklarıyla ilgili 

çalışmaya başladığını anlatarak konuşmasına başlamıştır. Komitelerin 

ve derneğin yapısından ve çalışmalarından bahsetmesinin akabinde, 

çocukların dernek kurma haklarının detaylarını anlatmıştır. Eğitim 

konusuna değinen Aktaş, okula erişimde zorluklar yaşayan çocuklar 

için uzaktan eğitim sisteminin geliştirilerek devam edilmesi gerektiğine 

olan inancını vurgulayarak, bu kapsamda devletin her köye ve ilçeye 

çocukların eşit imkanlardan yararlanabileceği altyapı ve hizmetleri 

götürmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Aktaş, konuşmasını 

gerçek ve somut önerileri ortaya çıkartabilmek için gençlere “Özgür 

düşünün, bu düşüncelerinizi paylaşın, özgür hissedin” mesajlarını 

ileterek sonlandırmıştır.

Konferansa canlı yayın ile bağlanan Fridays for Future iklim aktivisti 

ve Yale Üniversitesi öğrencisi Selin Gören, henüz kimsenin izlemediği 

bir distopya filmini anlatarak konuşmasına başlamıştır. Bu filmin 

depremlerle, sellerle, orman yangınlarıyla dolu bir senaryoya sahip 
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olduğunu, aşırı sıcakların ve soğukların birbirini izlediği, buzulların eridiği 

ve deniz seviyesinin yükseldiği, ekolojik çeşitliliğin her geçen gün azaldığı 

bir dünyada geçtiğini belirtmiştir. Bu distopik evrende, sosyo-ekonomik 

düzeyi en düşük olan toplulukların en savunmasız konumda olduğunu 

aktarırken, bu felaketlere en az sebep olanların da bu topluluklar 

olduğunun altını çizmiştir. Bu felaketlerden en çok etkilenen gruplardan 

birinin kız çocukları olduğunu ifade eden Gören, kız çocuklarının 

eğitime ulaşmalarının gittikçe zorlaştığını vurgularken, öte yandan 

kız çocuklarının evde ve tarlalarda çalışmak zorunda bırakıldıklarını 

dile getirmiştir. Kamusal alandan gittikçe uzaklaşarak evlere hapsolan 

bu gençlerin, büyüdüklerinde de iklim göçleri sırasında psikolojik ve 

fiziksel olarak şiddete maruz kaldıkları korkunç bir senaryoyu aktaran 

Gören, asla gerçek olacağını düşünmediğimiz bu senaryoyu günümüz 

dünyasında yaşadığımızı çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. 

Konferansı izleyen herkesin dikkatlerine sunduğu bu korkunç tablonun 

aksine, gençlerin artık bu durumun farkında olduğunu ve çalışmalarına 

başladığını ifade ederek umut dolu sözlerle konuşmasına devam 

eden Gören, “Çözüm bulmak için hiçbir zaman geç değildir” mesajını 

vermiştir. 

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Sağlık ve Eğitim Koordinatörü Dağlar 

Çilingir ise izleyenlere pandemi döneminde özellikle kız çocuklarının 

neler yaşadığını gösterebilmek için bir zihin egzersizi yaptırmıştır. 

Neşe adında bir genç kız figürünü akıllarda canlandıran Çilingir, Neşe 

üzerinden bir genç kızın pandemi döneminde yaşadığı sıkıntılara etkili 

bir şekilde dikkat çekmiştir. Maddi sıkıntılar, ebeveynlerle gerilim ve 

şiddet ortamı, güvenlik kaygısı ve adet düzensizliği gibi olumsuzluklara 

değinilen bu çalışmanın sonucunda bir genç kızın hayatının en verimli 

döneminde yaşadığı baskılar dile getirilmiştir. Neşe’nin bir figür de olsa 

günümüzde birçok örneği olan genel bir soruna işaret ettiğini vurgulayan 

Çilingir, bu sorunların küçük dokunuşlarla nasıl çözülebileceğine ilişkin 

önerilerini aktarmıştır. Kesintisiz internet, eğitime erişim, geleceğe dair 

umut, kendisine ait bir oda, arkadaşlarıyla iletişim ve benzeri gibi küçük 

dokunuşların tüm bu olumsuzlukları kolayca olumluya çevirebileceğini 

anlatan Çilingir, bu olumsuzlukların küresel salgınla sınırlı olmadığını, 

ancak pandemiyle birlikte arttığına dikkat çekmiştir. “Biz gençler olarak 

çözümün bir parçası değil çözümün kendisi olmaya hazırız” diyerek ve 

yetişkinlere karar alma süreçlerinde gençlere alan açmada yol gösterici 

ve yardımcı olarak iş birliğini güçlendirmelerini bekledikleri çağrısında 

bulunarak konuşmasını sonlandırmıştır.
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“Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak” 
temasıyla altıncısı düzenlenen 
Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 
kapsamında, küresel salgın ve iklim 
krizinin kız çocuklarını nasıl etkilediği 
ve bu kriz dönemlerinde kız çocuklarının 
rolünün neler olabileceği tartışılmıştır.
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“Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak” temasıyla altıncısı düzenlenen 

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı kapsamında, küresel salgın ve 

iklim krizinin kız çocuklarını nasıl etkilediği ve bu kriz dönemlerinde kız 

çocuklarının rolünün neler olabileceği tartışılmıştır. Konferansa ilişkin 

bazı önemli sonuç gözlemleri aşağıda bu rapor aracılığıyla paylaşılmıştır.
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 » Kadınlar ve kız çocukları kriz dönemlerinden orantısız olarak ve daha 

olumsuz etkilenmektedir. Bununla beraber, kız çocukları ve kadınlar 

bu dönemlerde kritik roller üstlenerek toplumsal iyileşme ve kalkınma 

adına büyük başarılara imza atmaktadırlar.

 » Kız çocuklarına ve genç kadınlara yönelik katılım imkanları ve alanları 

artırılmalı, seslerini duyurabilecekleri platformlar oluşturulmalı ve 

desteklenmelidir. 

 » Salgın ve iklim kriziyle mücadele hepimizin görevidir ve hiçbir ayrımda 

bulunmadan tüm insanlar olarak hareket geçmemiz gerekmektedir.

 » Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler 

ve kadına yönelik şiddetle mücadelede özellikle eğitimin rolü 

yadsınmamalıdır. Başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimleri 

bu sorunlarla ilgili bilgilendirilmeli, farkındalıkları artırılmalı ve bireysel 

olarak bu mücadeleye katılımları desteklenmelidir. 

 » Pandemiyle birlikte mevcut sorunların daha da derinleştiği, bu nedenle 

çözümler konusunda daha hızlı ve kararlı adımlar atılması gerektiği 

unutulmamalıdır.
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KONFERANS GÜNDEMI

16:00-16:10 
Açılış

Sunucunun Açılış Konuşması 
Sunucu: Hazal Kaya

Açılış Konuşmaları:
Vuslat Doğan Sabancı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nona Zicherman, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı

16:15-16:20 Gençlik Bildirgesi

16:20-16:30 Konuk Konuşmacı: 
Luisa Neubauer, İklim Aktivisti, Fridays for Future Kurucusu, Almanya

16:35-16:40 Görüntülü Mesajlar

16:45-16:48 Zeynep Başarankut Kan, UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı

16:48-17:30
1. Panel: 
Küresel salgın ve 
iklim değişikliği 
genç kızları
nasıl etkiliyor?

Moderatör:  
Melis Alphan

Panel Katılımcıları: 
Betül Kaçar, Astrobiyolog, Arizona Üniversitesi, ABD 
Betül Ulukol, Sosyal Pediatri Uzmanı, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Annie Griffiths, National Geographic Fotoğrafçısı ve Ripple Effect Images Kurucusu 
Amber Fletcher, Sosyolog, Regina Üniversitesi, Kanada  

6. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI 11 EKİM 2020 - YOUTUBE ÜZERİNDEN

Konu:  “Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak” 
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17:32-17:35 Asya Varbanova, UN Women Türkiye Ülke Direktörü

17:35-18:05
2. Panel: 
Hayal ettiğimiz 
dünya- Gençler, 
dünyayı nasıl 
değiştirmek 
istediklerini 
tartışıyor

Moderatör:
Gözde Atasoy

Panel Katılımcıları: 
Şeymanur Sağınç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi, 
Aydın Doğan Vakfı Proje Gönüllüsü
Muhammet Rüştü Aktaş, İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Fakültesi Öğrencisi, 
Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği
Selin Gören, İklim Aktivisti ve Öğrenci, Fridays for Future  
Dağlar Çilingir, SGYD Sağlık ve Eğitim Koordinatörü

Video Mesajları:
Madelle Kangha, BM SKA Gençlik Lideri ve JumpStart Akademi 
Afrika Kurucusu, Kamerun 
Eglantina Avdiu, Gençlik Temsilcisi, GenU Gençlik Eylem Takımı, Kosova
Farishta Wali, Gençlik Temsilcisi, GenU Gençlik Eylem Takımı, Afganistan
Raina Ivanova, İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları Aktivisti, Almanya
Zeynep Betül Demirses, ICHILD, Türkiye

18:05-18:15 İnteraktif Soru-Cevap Bölümü

18:15-18:25 Görüntülü Mesajlar

18:25-18:30 Sunucunun Kapanış Konuşması

6. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KONFERANSI 11 EKİM 2020 - YOUTUBE ÜZERİNDEN

Konu:  “Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak” 
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SON SÖZ - 
BİR SONRAKİ 
KONFERANSA 
KADAR…



39

Konferansın düzenleyicileri ve katılımcıları 
olarak, gençler için ve onlarla birlikte 
sesimizi bu konferans aracılığıyla yükseltmiş 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 
Yaşadığımız dünyanın daha adil, daha eşitlikçi, 
daha barışçıl ve sürdürülebilir olması için 
hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırlamalı 
ve çözüm önerilerini günlük yaşantımızdan 
başlayarak hayata geçirmeliyiz. Bir tane 
dünyamız olduğunu; bu dünya içerisinde 
dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliği ayrımı gözetmeksizin huzur, 
barış ve mutluluk içerisinde yaşamanın 
hepimiz için daha yaşanabilir bir dünya 
yaratacağını biliyoruz. Çocuklar, özellikle kız 
çocukları değişen dünyanın en önemli rol 
modelleri olarak sürdürülebilir çözümlerin 
ve yaşanabilir bir dünyanın en önemli 
aktörleridirler. Bu nedenle kız çocuklarının 
her platformda güçlendirilmesine azami özen 
göstermeye ve bu konuyu önceliklendirmeye 
devam edeceğiz.





FİNAR tarafından özenle üretilmiştir.
www.finarkurumsal.com




