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FN‘s konvention om barnets rettigheder er 32 år gammel.
Som platform for fredelige aktioner
understreger og opfordrer vi regeringerne
til at beskytte børns rettigheder. Vi opfordrer alle mennesker til at forene sig om
bestræbelserne på at gennemføre FN‘s
konvention om barnets rettigheder.
Denne konvention har nydt godt af at
være en menneskerettighedskonvention,
som er blevet underskrevet af det største
antal stater i FN‘s historie. Alligevel er det
nødvendigt, at de stater, der har underskrevet den, fornyer forpligtelserne og

omsætter dem til konkret handling.
Det er så uheldigt, at millioner af børn
hvert år udsættes for vold, misbrug og
forskellige andre former for udnyttelse.
Vi lever i en verden, hvor børn tvinges til
at arbejde som arbejdere og endda som
soldater uden at have de samme grundlæggende rettigheder, som de har. De lider
under fysisk, følelsesmæssig og seksuel
vold og tvinges igen grundet konflikter
til at forlade deres lande. Desuden bliver
tusindvis af børn kidnappet og forsvinder
derfor fra jordens overflade.
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At være et barn i Tyrkiet
I Tyrkiet er krænkelser af børns
rettigheder blevet hverdagskost. Som
tallene viser, er det på tide, at der
tages væsentlige skridt til at beskytte
dem. Ifølge 2020-datoen udgør børn
i aldersgruppen 0-14 år 27,2 % af
Tyrkiets befolkning, hvilket gør Tyrkiet til en yngre befolkning i forhold til
andre europæiske lande. Antallet af
børn, der ikke kan nyde godt af deres
rettigheder, er imidlertid stigende på
trods af, at Tyrkiet har underskrevet
FN‘s konvention om barnets rettigheder. Ifølge Tyrkiets statistiske institut
blev 18375 børn udsat for seksuelt
misbrug i Tyrkiet i 2020. Da dette er
det officielle tal, der består af de sager, der er nået frem til myndighederne, er der plads til at overveje, at det
reelle tal er meget højere. En anden
uheldig situation er, at mange piger
tvinges til at blive gift i en meget ung
alder.
Tyrkiet overtræder også artikel
17, 29 og 30 i FN‘s konvention om
barnets rettigheder vedrørende undervisning på modersmålet. Ligeledes
lider et betydeligt antal børn under
manglende internetadgang og adgang til det nødvendige teknologiske
udstyr på et tidspunkt, hvor undervisningen i en lang periode blev online.

Et andet spørgsmål er børnene af den politiske dissens, som landets autoritære regering har taget sigte på.
Disse børn udelukkes ikke kun af staten, men også af de
brede masser, der har købt regeringens fortælling. Nogle af
disse børn har ingen anden mulighed end at leve sammen
med deres forældre i fængsel langt under de internationale
standarder. De er ligeledes blevet frarøvet statslig bistand
som f.eks. støtte til handicappede børn.

Et trist resultat
Kort sagt er der mange børn i Tyrkiet, der bliver misbrugt, sat til at arbejde,
gjort tavse, overladt til gaden, udstødt af politiske årsager og tvunget til at blive
gift i en ung alder. Disse børn kæmper for deres liv.
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Det er så uheldigt, at loven om beskyttelse af børn heller ikke beskyttede
dem. Det tager naturligvis tid og kræfter
at udøve børns rettigheder fuldt ud, og
der er ingen forpligtelse på dette område fra statsembedsmændenes side.

Alle skridt bør tage udgangspunkt i barnets bedste. Alle børn har ret til et
ligeværdigt, frit, lykkeligt
og værdigt liv. Som Peaceful Actions Platform og
dens aktionærer forpligter
vi os til at være imod enhver
holdning, der underspiller
udnyttelsen af børn, og til at
tale for børns rettigheder.

FORDI
BØRN
FORTJENER
DET!
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I dag er det Verdensdagen
for børn
@4PeacefulAction

www.peacefulactions.org
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