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Dünya, 2014 yılında, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25. yılını 
kutlarken Dünya Çocuklarının Durumu en dezavantajlı çocukları 

etkilemeye devam eden asırlık sorunlara karşı cesur ve yenilikçi 
çözümlere çağrı yapmaktadır.

Sözleşmenin kendisi, çocukları yetişkinler gibi haklarına saygı 
gösterilmesi gereken kişiler olarak tanıması açısından bir yenilikti. 
Sözleşme, milyonlarca çocuk açısından kayda değer bir ilerlemenin 
önünü açtı; ancak henüz bu kazanımların gerisinde kalan çocuklar var.

Bu rapor, sorunları çözmede yeni yolları öne çıkarıyor. Bunlar, 
çoğu kez yerel topluluklardan ve halkın içinden çıkan çözümlerdir. 
Bu çözümlerle, milyonlarca çocuğun yaşayıp gelişmesini, 
potansiyellerini mümkün olduğunca gerçekleştirmelerini engelleyen 
yerleşik eşitsizlikleri aşmamız mümkündür. 

Tamamlanmamış işi tamamlamak için yenilikler yapmamız 
gerekiyor. Bundan kastedilen, sorun çözücüler arasında sektörleri, 
kuşakları ve coğrafyaları kesen bağlantılı sistemler ve yeni ağlar 
oluşturulmasıdır. Kastedilen, küresel sorunların üstesinden gelmek 

RAPOR HAKKINDA 

üzere yerel çözümlerde ölçeğin genişletilmesi ve bu çözümlerin yeni 
koşullara uyarlanmasıdır. Kastedilen, yeni pazarlar oluşturulması ve 
özel sektörün kalkınma adına harekete geçirilmesidir. Kastedilen, 
topluluklarla birlikte, herkesi kapsayarak çözümler üretilmesi; 
yeniliklerin aradaki uçurumları daha da derinleştirmesini önlemektir. 
Kastedilen, çocuklar adına değişim yaratmak için kimi işleri 
eskisinden daha farklı yapmaktır. 

Bu yılın Dünya Çocuklarının Durumu bu bakımdan farklı. İlham 
kaynağını, tüm dünyadaki ülkeler ve topluluklarda görülen 
kayda değer çalışmalar. Rehberi, UNICEF’in gelişimine katkı 
sunduğu kapsayıcı yenilik ilkeleri. Ve içeriği de geniş kesimlerden 
kaynaklanmakta; dünyayı çocuklar açısından daha iyi bir yer haline 
getirmek için çalışan insanların deneyim ve kavrayışlarından 
şekillenmekte.

Geçtiğimiz yıl UNICEF bir dizi ‘Etkinleştirme Konuşması’ düzenledi. 
Bu küresel etkinlikte genç mucitler, yenilikçiler, iş insanları, 
sanatçılar ve diğer kesimler bir araya gelerek gördükleri, ihtiyaç 
duydukları ve gerçekleşmesine yardımcı oldukları yeniliklerden söz 
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etmektedir. Anlattıkları öykülerden çoğu buradaki yazılarda ve 
fikirlerde yansıma bulmaktadır. Gerçekten de, UNICEF’in 1980 
yılında yayınladığı ilk Dünya Çocuklarının Durumu raporundan 
bu yana en fazla sayıda yazı bu raporda yer almaktadır ve 
bunların da çoğu gençler tarafından kaleme alınmıştır.

Bu yılın Dünya Çocuklarının Durumu aynı zamanda 
interaktif, mültimedya ve geleneksel içeriğiyle bütünüyle 
dijital ilk rapordur. Kullanıcılara, kategorileri dolaşarak ya da 
içeriği bir dizi etiketle şekillendirerek kendi deneyimlerini 
kişiselleştirmeleri çağrısında bulunulmaktadır. Böylece, 
kullanıcı da kendisi açısından en fazla şey ifade eden fikirlerle 
yakınlaşma imkânı bulacaktır. Dijital platform aynı zamanda 
interaktif bir dünya haritası aracılığıyla sizi yenilik camiasına ve 
açık kaynaklı fikirlerden oluşan bir ağa bağlayacaktır. 

Sizi, bu konuşmalara katılmaya, kendi fikirlerinizi ve 
deneyimlerinizi paylaşmaya ve en dezavantajlı konumdaki 
çocuklar için büyük bir değişim sağlayabilecek bağlantıları 
oluşturmaya çağırıyoruz. Kim bilir? Belki fikirleriniz büyük bir 
esin kaynağı olacak, kendi girişimleriniz önemli bir bilgilenme 
kaynağı olacak, işbirliği yapılabilecek yeni kesimlere işaret 
edeceksiniz ve önemli değişikliklere yol açacaksınız… 

Bunu UNICEF’in raporu olarak düşünmeyin. Kendi 
raporunuz olarak düşünün.

Bölüm 1: Değişimi tüm çocukların yararına şekillendirme.... 1

Bölüm 2:   Adaletsiz dağıtılmış bir gelecek  ...........................3

Bölüm 3:   Eşitlik için Yenilik Yapma  .....................................5

   Birçok ses, birçok öykü  ........................................8
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Dünya hızla değişiyor. 1990 yılında dünyamızda 5 milyar insan 
yaşarken 2050 yılında dünya nüfusu hemen hemen 2,7 milyarı 18 
yaşından küçükler olmak üzere 9 milyara ulaşacak. Bugün dünyaya 
gelen pek çok çocuk bundan 25 yıl önce hiç olmayan fırsatlardan 
yararlanabilecek. Ancak, bu çocukların hepsi sağlıklı büyüme, eğitim, 
potansiyelini eksiksiz gerçekleştirme ve tam katılımcı yurttaşlar olma 
açısından Çocuk Haklarına dair Sözleşmede öngörülen eşit şansa 
sahip olamayacak. 

Bugün tanık olduğumuz değişimin boyutları ve ortaya çıkan yeni 
fikirlerin kapsamı gerçekten kayda değer; ancak bu durum aynı 
zamanda aşırı boyutlarda bir eşitsizliğe de işaret etmektedir. 

Bir düşünün: Bugün internet devleri sizi hemen tespit edebilir, 
neyi sevip neyi sevmediğinizi tahmin edebilir ve bir takım sofistike 
algoritmalar kullanarak ayrıntılı bir profilinizi çıkarabilir. Fakat 
doğumdan sonra nüfus kaydı yapılmadığı için bugün her üç çocuktan 
birinin kimliği yoktur. 

BÖLÜM 1
Değişimi Tüm Çocukların Yararına Şekillendirme 

Kimi yerlerde arabalar yalnızca elektrikle, üstelik direksiyonda 
kimse olmadan çalışmaktadır. Buna karşılık, bir başka yerde çok 
kritik tıbbi kayıtların elle doldurulup tutulması gerekmektedir 
ve altyapının olmayışı, kırsal kesimdeki bir sağlık tesisinden 
büyük kentteki laboratuvara 30 günlük bir yolculuk anlamına 
gelebilmektedir. 

Küresel kalkınma topluluğu rotasını Binyıl Kalkınma Hedefleri 
ötesi dönem olan 2015 sonrasına çevirirken şu soruyu sormalıdır: 
Hızlı değişim, neredeyse hiçbir ihtiyacı olmayan çocuklarla, 
neredeyse hiçbir şeyi olmayan çocuklar arasındaki açıyı daraltacak 
mı yoksa daha da açacak mı?

Bu sorunun yanıtı önceden belli değildir. Ortada bir tercih durumu 
vardır. Hükümetler, kalkınma ve insani yardım toplulukları, sivil 
toplumdaki ortaklar, iş çevreleri ve akademi aynı yolda devam 
edip çocukların durumundaki kısmi ilerlemeleri kaydetmekle 
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yetinecekler mi? Aradaki eşitsizlikleri gidermenin yollarını 
aramayacaklar mı? Yoksa daha yalın bir davranış içinde 
geleneksel olmayan yolları deneyip tüm çocukların haklarından 
yararlanabilecekleri bir geleceğe gidişi hızlandıracak yeni 
çözümler mi arayacağız? 

Artık çocuklar, yerel ve küresel sorunlar arasındaki ayrım 
çizgilerinin bulanıklaştığı, giderek daha bağlantılı bir dünyaya 
gelmektedir. Küresel ısınma bir yandan kıyılardaki yerleşimleri 
su baskınlarına maruz bırakırken diğer yandan içerilerdeki tarım 
arazilerini kuraklıkla etkileyebilmektedir. Hastalıklar ve çatışmalar 
uluslararası sınırların ötesine taşmaktadır. Göçe getirilen 
kısıtlamalar ya da dışarıda kazanılıp ülkeye gönderilen paradaki 
azalmalar uzak ülkelerdeki göçmen işçilerin çocuklarını iyi 
beslenme ve okula gitme imkânlarından yoksun bırakmaktadır. 

Çözümler de artık giderek daha fazla birbirinin içine geçmektedir. 
Günümüzün aşırı bağlantılı, küreselleşmiş dünyasında insanlar, 
teknolojiler ve fikirler, her zamankinden daha serbest hareket 
etmekte, büyük ölçekli bir değişim için işbirliği açısından 
daha önce görülmemiş fırsatlar yaratmaktadır. Gerçekten de, 
yeni keşifler için küresel bir altyapı oluşmaya başlamıştır; bu 
kapsamda yenilikçiler fikirlerini sınır ötesinde paylaşmakta, daha 
önce bilgi ve fikir piyasasından dışlanmış kesimler arasından da 
yenilikçi fikirler filizlenmektedir. 

Bu yenilikçiler mümkün sayılanın sınırlarını zorlamaktadır. 
Çoğu kez işe yerel sorunlara küçük çözümler bulunmasıyla 
başlanmaktadır. Ancak bu küçük çözümlerde değişimi 
ateşleme potansiyeli bulunmakta ve böylelikle daha fazla sayıda 
çocuk aslında hakları olan, ama gerçek yaşamda her zaman 
karşılığını bulmayan hizmetlere ve fırsatlara erişim imkânlarına 
ulaşmaktadır. 

Bu yeniliklerin etkisini daha geniş bir alana yaymak için, en fazla 
umut vadeden yeni fikirlerin ölçeğini genişletecek sistemlere 
ihtiyacımız var. Karşılıklı bağlantıların artması, hızlılık, canlılık ve 
yenilikçilik güdüsü gibi özelliklere sahip özel sektörle ortaklıklar 

oluşturma, politikaları bilgilendirme ve çözümleri sahada 
gerçekleştirme gibi yetenekleri olan kalkınma camiası 
arasındaki ortak çalışmaları şimdiden kolaylaştırmaktadır. Aynı 
bağlantının tabandaki sorun çözücüler için de erişilebilir olması 
gerekir. Böylece küresel ölçekte gerçekten ortak çalışmaya 
dayalı bir alan yaratılmış olacak, bu da milyonlarca insanın 
mallara, hizmetlere ve fırsatlara daha eşitlikçi biçimde erişimini 
sağlayacak çözümleri beraberinde getirecektir. 

Değişimin en dezavantajlı konumdaki çocuklar açısından 
taşıdığı riskleri asgariye indirmek ve yararları azamiye 
çıkarmak için yeni ürünlere ve işlemlere, yeni ortaklara ve yeni 
ortaklık modellerine ihtiyacımız var. Bunların dezavantajlı ve 
kırılgan durumdaki insanlar için erişilebilir ve onlar tarafından 
etkilenebilir olması, bu kesimlerin gerçekliklerini ve ihtiyaçlarını 
daha iyi kavrayan bir zemine oturması gerekir. Çünkü yeniliğin 
kendisi tek başına yeterli değildir; bizim, tüm çocuklar için 
kapsayıcılığı ve fırsatları hem barındıran hem de bunları daha 
da geliştiren yeniliklere ihtiyacımız var. 

İyi haber - bu yılın Dünya Çocuklarının Durumu raporunda 
gösterildiği gibi - yeniliklerin daha şimdiden ortaya çıkmaya 
başlamasıdır. Bunlar, pek akla gelmeyecek yerlerde ortaya 
çıkmaktadır; bugün sundukları çözümler, gelecek yıllarda 
milyonlarca çocuğun yaşamını değiştirebilecek potansiyele 
sahiptir. Yarın artık bugündür. Bundan nasıl yararlanılabileceği 
ise bize kalmış bir iştir. 
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Çocuk Haklarına dair Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
yirmi beş yıl önce kabul etti. 

O günden bu yana, milyonlarca çocuk sağlanan ilerlemelerden 
yararlandı. Hükümetler, uluslararası ortaklar, iş çevreleri 
ve topluluklar Sözleşme’nin getirdiği yükümlülükleri yerine 
getirebilmek için kaynak ayırdı ve çaba sarf etti, böylelikle yüz 
milyonlarca çocuğun yaşamını kurtardı, yaşamlarında iyileşme 
sağladı. Belli başlı alanlarda sağlanan ilerleme ileri boyutlara 
ulaşırken - çocuk yaşatma, eğitim, temiz su imkânları - çok sayıda 
çocuk bugün hala ihtiyaçlarının karşılanmadığı, haklarının gerçek 
yaşamda karşılık bulmadığı ve potansiyellerinin gerçekleşemediği 
bir gelecekle yüz yüze.

BÖLÜM 2
Adaletsiz dağıtılmış bir gelecek 

Dünyadaki düşük gelirli ülkeler yoksulluğun ve dezavantajlı 
durumların yoğunlaştığı yerlerdir; ancak, bugün en yoksun 
konumdaki çocuklar orta gelir düzeyindeki, gelir eşitsizliklerinin 
en çarpıcı boyutlara ulaştığı olduğu ülkelerdedir. Başka yerlerde 
olduğu gibi burada da yoksunluk orantısız biçimde yoksul kent 
mahallelerine ve ücra kırsal yerleşimlere yığılmıştır ve etnik 
azınlıklar ve engeli olanlar gibi marjinal gruplar arasında daha da 
yoğundur. 

Dünyaya gelen bir çocuğun güvenliği bile nerede doğduğuna, 
ailesinin durumunun iyi olup olmadığına bağlıdır. Üstelik 
eşitsizlikler çocukluk döneminin ötesinde de devam etmektedir:
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 Dünyadaki kadınların en varlıklı % 20’lik diliminin doğum sırasında yetkin bir sağlık 
personelinden yararlanma şansı, en yoksul durumdaki % 20’lik dilime göre 2,7 kat 
daha fazladır. Güney Asya’da ise varlıklı kadınların bu şansı en yoksul durumdakilere 
göre 4 kat daha fazladır. 

 Tüm dünya alındığında, en varlıklı kesime mensup 5 yaş altı çocukların % 79’u 
doğumda nüfusa kaydedilmektedir. Oysa yoksul çocukların ancak % 51’i bu resmi 
kimlikten yararlanabilmektedir. Ayrıca, kentlerde yaşayan çocukların % 80’i nüfusa 
kayıtlı iken kırsal kesimdeki çocuklarda bu oran yalnızca % 51’dir.

 Dünyadaki çocukların en yoksul durumdaki % 20’lik diliminde yetersiz beslenme 
yüzünden bodur kalma ve 5 yaşına gelmeden ölme olasılığı, en varlıklı % 20’lik dilim 
içindeki çocuklara göre iki kat daha fazladır. Kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından 
da bu risk kentsel kesimdeki çocuklara göre daha yüksektir. 

 Dünyadaki en azgelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların en varlıklı % 20’lik dilime 
mensup olanları arasında her 10 çocuktan 9’u ilkokula giderken en yoksullar arasında 
her 10 çocuktan 6’sı ilkokula gidebilmektedir. Bu eşitsizlik, orta gelir düzeyindeki 
ülkelerde bile dramatik boyutlar alabilmektedir. Örneğin, Nijerya’da en varlıklı hanelere 
mensup çocukların % 94’ü okula gitmişken en yoksul hanelere mensup çocuklarda bu 
oran % 34’tür. 

 Maddi varlıkla ilgili durumdan bağımsız olarak okullaşma söz konusu olduğunda kız 
çocuklar geridedir. Batı ve Orta Afrika’da okula giden her 100 erkek çocuğa karşı 90 
kız çocuk okula gitmektedir. Dışlanma, ortaöğretimde daha da ileri boyutlardadır: 
ortaöğretime devam eden her 100 erkek çocuğa karşı yalnızca 76 kız çocuk okula 
gitmektedir. 

 Ergenlik yaşlarındaki kız çocukların 19 yaşına gelmeden evlenme ya da biriyle birlikte 
yaşama olasılığı aynı çağdaki erkeklere göre daha yüksektir. Ayrıca, HIV hakkında 
kapsamlı bilgi sahibi olma açısından da kız çocukları erkek çocukların gerisindedir. 
Güney Asya’da erkeklerin kendilerini koruyabilmelerini sağlayacak bu bilgilere sahip 
olma şansı kız çocuklara göre yaklaşık 2 kat daha fazladır. 

 Dünyada henüz iyileştirilmiş sanitasyon imkânlarından yoksun toplam 2,5 
milyar insanın hemen hemen dörtte üçü (yaklaşık 1,8 milyar kişi) kırsal kesimde 
yaşamaktadır. Örneğin Hindistan, Bangladeş ve Nepal gibi ülkelerden gelen veriler, 
hanelerin en yoksul % 40’lık dilimi açısından iyileştirilmiş sanitasyon imkânlarında 
1995’ten 2008’e çok az ilerleme sağlanabildiğini göstermektedir.

Çok sayıda çocuk son 25 yılda 
sağlanan ilerlemenin dışında 
kalmıştır. Bu eşitsizliklerin bedeli 
de, hemen ve en trajik biçimde 
çocukların kendileri tarafından 
ödenmektedir. Bununla birlikte, uzun 
dönemdeki etkiler gelecek kuşaklara 
da uzanmakta, bu çocukların 
toplumlarının gücünü eksiltmektedir. 
Dolayısıyla, bu eşitsizliklerin ele 
alınması ve azaltılması yalnızca 
yapılacak doğru bir iş olmakla 
kalmayacak - Çocuk Haklarına 
dair Sözleşme’nin ruhuna sadık 
kalınması - aynı zamanda nesnel 
getiriler sağlayacak stratejik bir hamle 
olacaktır. 

Küresel topluluk 2015 sonrası 
gündemi şekillendirmeye ve bu yönde 
harekete geçmeye başlarken, çocuklar 
ve onların hakları arasında duran 
finansal, siyasal, kurumsal ve kültürel 
engellerin ortadan kaldırılması 
merkezi öncelik olmalıdır. 
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Tüm çocukların potansiyellerinden en üst düzeyde yararlanmada 
eşit şansa sahip olabilmeleri için, yenilikler, zaten bunlara sahip 
olanlara yarar sağlamakla kalmayıp, en aza sahip olanların ihtiyaçlarını 
karşılamalı ve haklarını geliştirmelidir. 

Buna eşitlik için yenilikçilik diyoruz ve örnekleri görülmektedir de: 
Teknoloji stüdyolarında ve üniversite laboratuvarlarında; hükümet, iş 
ve kalkınma kuruluşlarında; dünyanın dört bir yanındaki mutfaklarda, 
dersliklerde ve toplum merkezlerinde… Yenilikçiler geleneksel olanın 
dışında kalan bilgi ve ortaklık kaynaklarından yararlanmakta, yerleşik 
süreç ve yapıları bozmakta, daha üstün kaliteyi ya da daha güçlü 
etkiyi daha düşük maliyetle sağlayacak pratik çözümler üretmek 
üzere mevcut kaynakları yaratıcı biçimde kullanmaktadır. Peki, bir 

BÖLÜM 3 
Eşitlik için Yenilik Yapma

yeniliğin ve yenilikçi sürecin kendisinin, hangi koşullarda dünyaya 
gelmiş olduklarından bağımsız olarak tüm çocuklara eşit fırsatlar 
sunulmasına katkıda bulunup bulunmayacağı nasıl belirlenecek? 

UNICEF ile hükümetlerdeki, iş çevrelerindeki, insani yardım 
kuruluşlarındaki ve Birleşmiş Milletler sistemindeki ortakları eşitlik 
için yeniliğin ilkelerini onaylamıştır. Bizim deneyimimiz açısından 
böyle bir yenilik: 

 Geleneksel yaklaşımların ulaşamadığı çocuklara ulaşmayı 
hedefler.
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 Marjinalleştirilmiş ve kırılgan durumdaki çocukların ve ailelerin 
özel ihtiyaçlarını ele almak üzere kullanıcılarla birlikte ve onlar 
için tasarlanmıştır ve onların yararlanabileceği maliyettedir.

 Ayrımcılık yapmama dâhil çocuk hakları ilkelerini temel 
alır; öyle ki çocuklar ve aileleri yüksek kalitede mal ve 
hizmetlerden yararlanmada eşit şansa sahip olsunlar.

 Katılımcıdır - çocukları, gençleri ve yaşadıkları toplulukları 
değişimin özneleri olarak harekete geçirir.

 Kökleri yerel toplumsal, kültürel, ekonomik, kurumsal ve 
siyasal koşullara dayanır ve farklı koşullara uyarlanabilir.

 Sağlam kanıtlara dayanır ve en yoksun ve kırılgan durumdaki 
çocuklarla ailelere sağlanan yararın artması için titiz bir 
izlemeye, değerlendirmeye ve değişikliğe tabi tutulur.

 Ülkelerin ya da toplulukların kendi finansal ve çevresel 
kısıtlılıkları çerçevesinde sürdürülebilirliğe sahiptir; 
sübvansiyonlara ya da doğal kaynakların tahribine bağlı 
değildir.

 Özel her bağlamda mümkün olan en fazla sayıda insana 
yarar sağlamak üzere ölçeği büyütülebilir. Çeşitli ortamlarda 
koşullar birbirinden farklı olacağından, her şey her yerde aynı 
durumda olamaz.

 Başarısızlıktan korkmaz; çünkü başarısızlık hem yeni fikirleri 
sınamanın doğal sonucu hem de başarılı yenilikleri ortaya 
çıkarmanın kritik bir parçasıdır.

Kimin kullandığına, 
ürettiği zenginliğin 
ve diğer 
faydaların nasıl 
dağıtıldığına bağlı 
olarak teknoloji 
eşitsizlikleri 
azaltabilir 
veya daha da 
kötüleştirebilir.

- Thomas Woodson, 
Stony Brook Üniversitesi Öğretim Üyesi

Parlak yeni buluşların ortaya çıkmasında, 
tüketicilerin ihtiyaçlarının ötesinde şeyler 
söz konusudur. Eşitlik için yenilik en çok 
ihtiyacı olan çocukların hayatını değiştirmek 
demektir. Yani, yenilikçiler, yeni çözümlere 
ulaşmak için gerekli risk derecesini 
kabullenmekle çocukların umut ve refahlarını 
koruma arasında daha farklı ve hassas bir 
denge tutturmak zorundadırlar. O zaman, bu 
ilkeleri nasıl hayata geçirmek gerekir? 

Yenilikçilik sınırların ötesine geçmek, elde 
olanın aynı zamanda mümkün olan tek şey 
olduğu varsayımını kabul etmemek demektir. 
Dolayısıyla, yeniliğe ilkeli bir yaklaşım hazır 
reçetelerle değil sorularla başlar ve böyle 
devam eder. Süreç boyunca - sorunların 
belirlenmesinden çözümlerin geliştirilmesine 
ve bu çözümlerin ölçeğinin büyütülmesine ve 
oradan yaratılan etkinin değerlendirilmesine 
uzanan bir süreç - yenilikçilerin ve yenlikleri 
kolaylaştıranların dikkate almaları gereken 
kimi temel sorular vardır:
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Bağlamın değerlendirilmesi

 ◗ En yoksul durumdaki çocukların ve ailelerin haklarını 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları mallardan, 
hizmetlerden ve fırsatlardan hangi engeller 
alıkoyuyor? 

 ◗ Daha önce neler denendi? Bunlar neden başarılı olamadı?

 ◗ Destek alınarak geliştirilebilecek, içerde geliştirilmiş 
potansiyel çözümler mevcut mu? Yerel yenilikçiler ne 
tür bir desteğe ihtiyaç duyuyor?

 ◗ Topluluklar - özellikle kadınlar, kız çocuklar ve 
etnik azınlıklar gibi bunların en marjinal konumdaki 
üyeleri - çözüm üretimine ve bu çözümlerin yaşama 
geçirilmesine nasıl dâhil edilebilirler?

Çözümler geliştirme

 ◗ Çözüm geçerli kalite standartlarını tutturuyor mu?

 ◗ En yoksul durumda olanlar bile bundan 
yararlanabilecek mi? 

 ◗ Engeli olan çocuklarla dezavantajlı diğer gruplardan 
çocuklar da diğerleriyle birlikte eşit biçimde bundan 
yararlanabilecek mi?

 ◗ Bulunan çözüm gözetilen yaş grubu, geçerli 
toplumsal ve kültürel normlara uygun mu?

 ◗ Bulunan çözümü pratiğe yansıtacak kurumlar, 
altyapı, yasal çerçeve, kaynaklar ve kapasite mevcut 
mu? Bu alandaki açıklar nasıl kapatılabilir?

 ◗ Bulunan çözüm finansal açıdan sürdürülebilir mi? 
Yoksa sürmesi için daha fazla para mı gerekir?

Çözümlerin değerlendirilmesi

 ◗ Çözüm çevresel ve finansal açıdan sürdürülebilir mi? 

 ◗ Geri bildirim sağlanırken yararlanan herkes kendi sözünü eşit 
biçimde söyleyebilecek mi? 

 ◗ Çözümün uygulanmasında hangi riskler söz konusu? Bunlar 
göze alınabilir riskler mi? 

 ◗ Başarısızlık durumunda ne olur? Başarısızlık durumunda 
bunun altından kalkmaları için topluluklara ne gibi destek 
sağlanacak? 

 ◗ Başarısızlıktan çıkartılan dersler gelecekteki çabalara ne gibi 
girdiler sağlayacak? 

Çözümlerde ölçek büyütme ve uyarlama

 ◗ Bir çözümün ölçek olarak büyütülebilir olup olmadığı nasıl bilinir? 

 ◗ Çözümün ölçek olarak büyütülmesi için ne gerekiyor?

 ◗ Eğer çözüm ölçek olarak büyütülemiyorsa değeri nedir? 

 ◗ Bir çözümü yeni koşullara uyarlarken nelerin değişmesi gerekiyor? 

Çocukları ve gençleri ilişkilendirme

 ◗ Çocuklar ve gençler yenilik süreciyle nasıl 
ilişkilendirilebilirler? 

 ◗ Çözüm geliştirme ve uygulama sürecinde yer alan çocukları 
korumak için ne gibi önlemler alınması gerekir? Çocukların 
harcadıkları zaman ve çabanın karşılığı nasıl verilmeli? 

 ◗ Ne tür bir eğitim ve öğretim çocuklarda yaratıcılığı ve 
eleştirel düşünceyi geliştirebilir? En yoksul ve marjinal 
konumdaki çocukların bu tür fırsatlardan yoksun kalmamaları 
nasıl sağlanabilir? 

Yenilikçilerin ve yeniliğin 
kolaylaştırıcılarının göz önünde 
bulundurması gereken anahtar 
sorular şunları içermektedir:
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Gençliği ilişkilendirme
Gençler katılımın ve haklarını talep etmenin yeni yollarını buluyor.

Yaratıcılığı ateşleme 
Yenilikçiler olarak tam potansiyellerine ulaşmaları için gençlerin 
desteğe ve kaliteli eğitime ihtiyacı var.

Topluluklarla çalışma 
Yerel halk kaynaklı ve yerel halk için kapsayıcı ve sürdürülebilir 
çözümler ortaya çıkıyor.

Çözümleri uyarlama 
Tüm dünyadaki yenilikçiler açıkları kapatıyor ve yerel ihtiyaçlara 
uyarlanmış çözümler geliştiriyor.

Tüm çocuklara ulaşma
Yenilikleri daha fazla eşitliğe ve yoksulların ihtiyaçlarına yöneltmek 
kararlı çabalar gerektirir.

Yapıları yeniden düşünme 
Yenilikleri dünyanın en yoksul çocuklarına götürmenin temel 
pratikleri neler? 

Birçok ses,
birçok öykü

Dünyanın değişik yer ve topluluklarında insanlar dünyayı tüm çocuklar için daha iyi bir yer haline getirebilmek 
için sınırları zorlayarak, varsayımlara meydan okuyarak ve yaratıcı çözümlerini paylaşarak dikkat çekici 
şeyler yapıyorlar. 2015 Dünya Çocuklarının Durumu bu yenilikçilerin birçoğunun deneyim ve sezgilerini 
kendi kelimeleriyle sunuyor. Aşağıdaki kategorileri kullanarak, online raporun okuyucuları onların çalışmarını 
keşfedebilirler.

İleriki sayfalarda dijital raporun her bir kategorisinde bulunan bazı öyküler yer almaktadır. 

İnteraktif ‘Yenilik Haritası’ size dünya üzerinde 
çocukları etkileyen zorluklara karşı diğerlerinin 
yaptıklarını keşfetme olanağı sunar.

Sizden kendi yaptığınız veya birilerinin yaptığını 
bildiğiniz yenilikçi şeyleri duymak istiyoruz. O 
yenilikleri haritaya yerleştirin ve dünyayı çocuklar 
için değiştirebilecek bir sonraki fikri keşfetmemize 
yardım edin.

YENİLİK HARİTASI 
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Gençliği
İlişkilendirme

Öyküler

Tüm dünyada çocuklar ve gençler birbirleriyle bağlantıya 
geçme, bilgi ve deneyimlerini paylaşma açısından bugün 
daha önce eşi görülmemiş fırsatlara sahiptir. Kimileri 
gençlerin bizzat kendileri tarafından başlatılan ya da 
uygulanan yenilikçi projeler bu bağlantıların değişime 
dönüşmesine yardımcı olmaktadır. Gençler interneti ve 
mobil teknolojileri, ilgilendikleri konuları takip etmekte ve 
doğrudan karar vericilere hitap etmekte kullanmaktadır. 
Sokaklarda yaşayan ve çalışan çocuklar gelecek için plan 
yapmalarına yardımcı olacak kaynakları bulabilmektedir. 

Bu arada yetişkinler de çocukların söylediklerine kulak 
vermenin önem taşıdığını anlamaya başlamaktadır. 
Teknoloji tasarımcıları, çocukların gerçekten ihtiyaç 
duydukları ve istedikleri ürünler üretmede çocukların 
sağlayacağı girdilerin kritik önem taşıdığını görmekte, 
mümkün olanın sınırlarını genişletmede çocukların düş 
güçlerine ve yaratıcılıklarına başvurmaktadır. Henüz yavaş 
gelişse de, insani amaçlı girişimler karmaşık ve ürkütücü 
bürokratik işlemleri çocukların ihtiyaçlarına daha iyi 
karşılık verebilecek hale getirmede çocuklara danışma 
yolunu seçmektedir. Çocuklara ne istediklerini ve neye 
ihtiyaçları olduğunu sormak çok açık biçimde daha iyi 
sonuçlar getirmektedir. 

Gençler katılımın ve haklarını talep 
etmenin yeni yollarını buluyor.

Gençliği ilişkilendirme

Makul fiyatlı internet bağlantısı olan telefonlar daha fazla Kenyalı’nın internete 
girmesini sağlıyor. 
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NATHANAEL CHRISTENSON, 19, KEVIN CHOW, 17 ve LUKE 
SCHUSTER, 18, görme engeli olanlar için navigasyon yardımı 
sağlayan Seeing Eye Pad’i nasıl geliştirdiklerini anlatıyor. Bu 
gençler işe bilgisayarla olan deneyimleri nasıl daha gerçekçi 
hale getirebileceklerini düşünerek başladılar ve araştırmalarının 
sonuçlarının görme engeli olan kişilerin daha rahat hareket 
etmelerine yardımcı olacağı sonucuna vardılar. Buradaki yazılım 
çevreyi taramak için tabletin kamerasını kullanmakta, kullanan 
kişiyi kapılar, merdivenler, inişler ve diğer yaygın tehlikelere karşı 
uyarmak için tizlik derecesi değişen sesler vermektedir. Gençler 
yazılımlarını, ihtiyaç duyanların daha rahat erişebilecekleri düşük 
güçlü cihazlarda çalışabilecek şekilde tasarlamıştır. 

ALISON DRUIN, Baş Fütürist ve Maryland Üniversitesi 
Enformasyonda Gelecek İttifakı Direktörü, yeni teknolojilerin 
araştırılması ve geliştirilmesi sürecindeki ortakları olarak 
çocuklarla yaptığı çalışmaları anlatmaktadır. Araştırmada yer alan 
9 yaşındaki bir çocuğun anlattığı gibi, onlara kendi görüşlerini dile 
getirme fırsatları tanımadan çocuklar için teknolojiler tasarlamak 
“ölçülerini bilmediğiniz birine elbise dikmeye” benzer. Druin’in 
‘işbirliğine dayalı araştırma’ çalışması, kimisi tuhaf gibi görünen 
kimisi pratik her tür fikre kaynaklık eder ve yenilik de bunlardan 
ortaya çıkar. 

RITA PANICKER PINTO, Butterflies Kurucusu ve Direktörü, 
sokakta yaşayanlar dâhil olmak üzere çalışan çocuklar 
için kurulan ve onlar için çalışan bir kooperatif banka olan 
“Children’s Development Khazana”yı (CDK) anlatmaktadır. CDK 
sisteminde müşteriler tasarrufta bulunmakta, faiz geliri elde 
etmekte, kendi işlerini ve eğitimlerini böyle finanse etmektedir. 
Kendilerini yoksulluktan kurtarmalarında çocuklara yardım için 
yaşam becerileri eğitimi vermekte; çocuklara önceliklerini 
nasıl belirleyeceklerini, paralarını amaçlarına ulaşmak için 
nasıl harcayacaklarını, işlerini etkili biçimde ve etik ilkeler 
doğrultusunda nasıl yürüteceklerini öğretmektedir. 

VIRAJ PURI, 14, siber zorbalığın izini sürme ve bu olguya karşı 
mücadelede insanların ve teknolojinin gücünü artırmanın bir 
yolu olarak Bullyvention’ı nasıl geliştirdiğini anlatıyor. Sosyal 
medya mesajlarını analiz eden algoritmaları temel alan sistemde 
zorbalık derecesi haritası zorbalığın nerede ortaya çıktığını 
gerçek zamanda göstererek bu alanda duyarlılık yaratmakta, bu 
arada hükümet üyeleriyle ortaklıklar sayesinde bu duyarlılık ve 
farkındalık eyleme dönüşmektedir. 

ANNA SKEELS, Acil Durumlarda Ayrılmaları Belirleme Proje 
Yöneticisi, Save the Children ev sahipliğinde, çocuk koruma 
programlarının hazırlanmasına mülteci çocukların katılımı konusunu 
tartışmaktadır. Bugün bu konuda geçerli olan uygulamalarda 
çocukların özel ihtiyaçları pek az gözetilmekte, üstelik hazırlanan 
programlar çocuklar açısından çok resmi ve ürkütücü özellikler 
taşıyabilmektedir. Böylece çocuklar kendi kaygılarını açıkça 
paylaşma imkânlarından yoksun kalmaktadır. Oysa kendilerine 
sorulduğunda çocuklar bu uygulama ve usulleri daha çocuk dostu 
hale getirebilecek basit yollar önerebilmektedir. Örneğin bir ülkeye 
yeni gelen çocuklara sağlanacak akran desteği ya da görüşme için 
beklerken oyun oylama imkânları gibi…

Gençliği
İlişkilendirme

Topluluklarla
Çalışma

Çözümleri
Uyarlama

Tüm Çocuklara
Ulaşma

Yapıları 
Yeniden 
Düşünme

Yaratıcılığı
Ateşleme

Gençliği
İlişkilendirme
Gençliği
İlişkilendirme
Gençliği
İlişkilendirme

[VİDEO] Şili’deki sosyal yeniliğin yıllık ‘fiiS’ festivali 
yalnızca uzmanların değil herkesin ortadaki sorunları nasıl 
çözebileceğini ortaya koymaktadır. Yaklaşımın temelinde, 
dayatıcı sosyal sorunların çözümünün ancak bu sorunlardan 
en fazla etkilenen kesimlerle birlikte gerçekleştirildiğinde 
ve çeşitli ortaklar somut sonuçlara odaklandığında 
anlam taşıyabileceği düşüncesi yatmaktadır. Festivalde 
gençler popüler müzik gruplarını görmekte, yaşamın farklı 
kesimlerinden kişilerin çözüm yolları düşündükleri ve bunları 
birlikte gerçekleştirdikleri oturumlara katılmaktadır.

[VİDEO] Lusaka, Zambiya’dan 21 yaşında parlak bir 
genç olan Josephine’in öyküsü bir cesaret ve yenilikçilik 
öyküsüdür. Lusaka’nın yoksul mahallelerinde 10 kardeşi olan 
Josephine okula gidip okulunu bitirmeyi başardı ve şimdi 
dünyayı değiştirme misyonu peşinde. Zambiya’daki 650 bin 
muhabirden (U-Reporter) biri olan Josephine, ergenlerle 
ve gençlere cinsel yollardan bulaşan hastalıklar ve HIV 
konusunda özel tutulan, ücretsiz danışmanlık hizmetleri 
ulaştırmada hızlı SMS’leri kullanan bir topluluğa mensuptur. 
SMS yoluyla danışmanlığa ek olarak düzenli aralıklarla 
yapılan kamuoyu yoklamalarında gençlerin fikirleri alınmakta 
ve gençlerin ülkenin geleceğine katılmaları için fırsatlar 
yaratılmaktadır. 

Öyküler
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Yaratıcılığı
Ateşleme

Öyküler

Yaratıcılığı ateşleme

Bakü, Azerbaycan’da daha önce sokakta yaşayan bir çocuk Umid Yeri (Umut Yeri) 
Çocuk Sığınma ve Rehabilitasyon Merkezinde boya yapıyor. 

Yenilikçiler olarak tam potansiyellerine 
ulaşmaları için gençlerin desteğe ve kaliteli 
eğitime ihtiyacı var.

Çocuklar ve gençler doğal yenilikçilerdir. Ayrıca, yaşadıkları 
toplulukların yüz yüze oldukları sorunları ve güçlükleri bilirler ve 
bunlar konusunda çok duyarlıdırlar. Bu kesimin yaratıcılığını ve 
eleştirel düşünme becerisini geliştirmek, ortadaki sorunları ele 
alma potansiyellerini daha da geliştirmenin anahtarıdır. Benzer 
biçimde, kaliteli eğitime erişimin yaygınlaştırılması, çocukları 
ve gençleri, bilim ve mühendislik gibi günümüzün teknoloji 
sürükleyiciliğindeki dünyasında geçerli alanlarda somut bilgi 
ve becerilerle donatır. Burada özellikle önem taşıyan bir nokta, 
cinsiyet, engellilik, etnik azınlığa mensup oluş ya da yoksulluk gibi 
nedenlerle toplumun dezavantajlı konuma düşürdüğü çocukların 
öğrenmede ve katılımda eşit fırsatlara sahip olmalarıdır. 

Dünyanın dört bir yanında yenilikçiler eğitime geleneksel olanın 
dışında yeni yaklaşımlar peşindedir. Örneğin bilimin ilkelerini 
göstermek üzere basit oyuncakların kullanılması ya da çocuklara 
modeller ve makineler konusunda deneyim kazanmaları için 
yenilikçilik laboratuvarları kurulması gibi. Bu tür girişimler 
çocuklara kritik bilgi ve becerileri kazandırmakta; düşünürler, 
iş yapıcılar ve sorun çözücüler olarak özgüven kazanmalarına 
yardımcı olmaktadır. Bu deneyimler çocukların yaşamını 
değiştirebilir, buna karşılık, çocukların da dünyayı değiştirme 
potansiyeli vardır. 
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SHUBHAM BANERJEE, 13, 350 dolara (ortalama 2.000 
dolar yerine) mal olan Lego ile yapılan bir Braille basım 
aracı olan Braigo’yu nasıl geliştirdiğini anlatıyor. Yaygın 
kullanılabilecek bir Braille basım aracı için montajını kişinin 
kendisinin yapabilmesi temel önemdedir. Genç yaratıcı, Braille 
1 standartlarına göre istenilen sırayla altı noktayı basabilecek 
olanı belirlemeden önce yedi ayrı model oluşturdu. Kendisi, 
“Hep gözlerimi kapadım ve kâğıt üzerindeki tümsekleri 
hissedebilmek için parmaklarımı kullandım” diyor. Kurulum 
talimatları ve yazılım açık kaynak durumundadır ki bu da 
görme engeli olanlara maliyeti düşük bir çözüm anlamına 
gelmektedir. 

OSAMA BROSH, genç mucit, kendisinin ve sınıf arkadaşı 
Omar Turk’un işitme engeli olanları yüksek seslere duyarlı 
kılmada titreşime başvuran bir cep telefonu uygulamasını 
nasıl geliştirdiğini anlatmaktadır. “Buldum!” dedikleri anın 
ilham kaynağında Osama’nın küçük bir çocukken TV’de 
izlediği bir sahne yer almaktadır. Bu sahnede işitme engeli 
olan bir kişi kapının çalındığını duyamıyordu. İşte bu küçük 
an onda çağrışım üstüne çağrışım yaptırmıştı. Yazıda, ortaya 
çıkan fikrin rehberlerin desteğiyle bir yazılım uygulamasına 
dönüştüğü ve örneklerinin birincilik ödülü kazandığı Yenilikler 
Sergisi’ne sunulduğu süreç anlatılmaktadır. 

EMILY CUMMINS, genç mucit, başta kız çocukları olmak 
üzere gençlerin mühendis, bilim insanı ve teknoloji uzmanı 
olmaları için çalışan bir mucit ve tanıtıcı-savunucu olarak kendi 
deneyimini anlatıyor. Yazdıkları arasında tüm tasarımlarını açık 
kaynak olarak sunma kararı (tek bir seferde çok sayıda kabı 
aynı anda nakledebilen bir su taşıyıcısı ile kirli su ve güneş 
ısısı ile çalışan buzdolabı dâhil) da yer almaktadır. Cummins, 
tasarım planlarına serbest erişimin yarattığı ürünlerden 
yoksulların da yararlanması açısından kilit nokta olduğunu 
belirtiyor. 

ARVIND GUPTA, Pune Üniversitesi’nde bilim eğitmeni ve 
yenilikçi, gündelik yaşamdaki basit nesnelerin - bisiklet lastiği, 
terlik, saman çöpü, kibrit gibi - çocukların ilgisini çekecek 
makineler haline nasıl getirilebileceğini, bu süreçte çocuklara 
bilimin temel ilkelerinin nasıl öğretilebileceğini anlatmaktadır. 
Birçok ülkede bilim eğitimi ezberciliğe dayanmaktadır; oysa 
Gupta’nın aktif, somut ve yaratıcı yaklaşımı çocukların düş 
güçlerine hitap etme ve bilimden heyecan duymalarını sağlama 
açısından çok daha büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

DESMOND MITCHELL, Cornerstone Innovation CEO’su 
ve kar amacı gütmeyen Global Minumum yönetim kurulu 
üyesi, yenilikçilik laboratuvarlarının aktif öğrenme yoluyla 
eğitimi nasıl güçlendirdiğinden söz etmektedir. Onarma, 
yapma ve modelleme gibi fırsatlar sunan yenilikçilik laboratuvar 
müfredatı çocukların bilişsel gelişimine, yaratıcılık ve eleştirel 
düşünme yetilerine katkıda bulunduğu gibi onlara özgüven 
aşılamakta, onları çevrelerinde gördükleri sorunlara ilişkin 
düşünme, deneylerde bulunma ve çözüm üretme gücü 
kazandırmaktadır. 

DAVID SENGEH, kar amacı gütmeyen Global Minumum 
Başkanı ve Eş Kurucusu, genç bir yenilikçi olarak yaşamını 
şekillendiren deneyimlerden söz etmektedir: Sierra 
Leone’deki iç savaş sırasında isyancılardan ve çocuk askerlerin 
oluşturdukları birliklerden kaçış, Freetown’daki bir kampta 
ampüte kişilerle konuşma, ardından buralarda geliştirdiği 
görüşleri MIT’nin Medya Laboratuvarında geliştirilen en yeni 
protez tasarımlarına uygulama… Sengeh’e göre çocuklar ve 
gençler topluluklarını sarmalayan sorunlara ilişkin yenilikler 
düşünme ve bu sorunları çözme potansiyeline sahiptir. Ancak 
bunun için doğru araçlar, platformlar ve becerilerle donanmış 
olmak kendi başına yetmez; bunun yanı sıra, gençlere 
ve çocuklara mevcut statükoyu nasıl sorgulayacaklarının 
öğretilmesi ve bunu değiştirmek üzere bir şeyler 
yapabilecekleri duygusunun kendilerine kazandırılması gerekir. 

Gençliği
İlişkilendirme

Öyküler

Yaratılığı 
Ateşleme

Topluluklarla
Çalışma

Çözümleri
Uyarlama

Tüm Çocuklara
Ulaşma

Yapıları 
Yeniden 
Düşünme
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BALAZS ZSOMBORI, genç mucit, PictoVerb’ü nasıl geliştirdiğini 
hakkında bilgi veriyor. Tabletler ve akıllı telefonlar için bir uygulama 
olan PictoVerb evrensel olarak tanınabilir sembolleri işitsel cümlelere 
dönüştürmekte, böylelikle konuşma engelleri olanların iletişim 
kurmalarına yardımcı olmaktadır. Balazs’a bu uygulama için ilham 
veren olay, hastalık nedeniyle sesini yitiren bir kadınla tanışması 
ve ses yitiminin bu kişiyi insani bağlantılardan nasıl kopardığını 
görmesidir. Balazs, dünyanın engeli olan kişilerin ihtiyaçlarına yanıt 
verecek şekilde uyarlanmasına yardımcı olmak üzere buluşunu bir dizi 
yeni ürüne kadar taşımayı planlıyor.

Mevcut yardımcı teknolojiler ya çok pahalı 
ya da devlet veya kar amacı gütmeyen bir 
destek olmadan sıradan insanlar için alması 
çok zor. Teknolojik ilerlemeler insanlığa 
hizmet etmeli ve ücreti nedeniyle bir yük 
haline gelmemeli.

- Shubham Banerjee

Yaratıcılığı Ateşleme

[VİDEO] Eğitim sadece kâğıt üzerindeki sınav sonuçları ve 
notlardan ibaret değildir. Bunun en açık biçimde görüldüğü 
yerlerin başında Jamaika geliyor. Burada egemen olan öğretim 
yöntemi ‘tebeşir ve laf’ olarak bilinmektedir. MARVIN HALL, 
eski bir matematik hocası, çocuklara öğretmenin daha iyi bir 
yolu olduğu kanısında. Kendisi 2008 yılından bu yana “Lego 
Yuh Mind” adıyla bilinen yaz kampları ve çalıştaylar düzenliyor. 
Çalıştaylarda Lego’dan robotlar yapılmaktadır; ancak işin içinde 
bunun çok ötesinde şeyler de vardır: Yaratıcı düşünceye ve sorun 
çözümüne esin verme, finansal zekâyı özendirme, satın alma 
ve satış becerileri geliştirme, kar ve zarar hesapları, girişimci 
düşünce ve piyasa ekonomisine katkılım bunlar arasındadır. 

[VİDEO] ‘Yenilik alanını’ düşünün. Akla ne geliyor? Belki Silikon 
Vadisi’nde bir inkübatör, belki de Berlin’de yüksek teknolojili bir 
hacker uzamı. Muhtemelen akla en son gelecek şeylerden biri 
Zambiya’daki Lusaka olacaktır. Oysa başkentin belli başlı alışveriş 
merkezlerinden birinin hemen arkasındaki ağaçlık sakin bir 
sokaktaki küçük bir evde tam da bu olmaktadır. 2011 yılında dört 
yerel girişimci teknolojik beceriler edinmeleri, ortak bir çalışma 
mekânını paylaşmaları ve yenilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlikte 
kararlı bir topluluğun parçaları olmak üzere gençleri bir araya 
getiren BONGOHIVE’i kurmuştur. 
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Öyküler

Çocuklar, aileler ve topluluklar özerk öznelerdir ve onların 
böyle tanınıp kabul edilmeleri insan haklarına saygı 
göstermenin, başarılı olan ve kalıcılık taşıyan çözümlerin 
üretilmesinin de başlıca koşuludur. Bir topluluğun kendi 
üyelerinden kaynaklanan ve onların katılımıyla ilerleyen 
girişimlerin o kesimin ihtiyaçlarını yerel toplumsal, 
kültürel ve siyasal etkenlere duyarlı, oradaki insanların 
kabullenecekleri yollardan karşılama olasılığı daha yüksektir. 
Dışarıdan girişimlerin ise bu özellikleri kaçırma olasılığı 
vardır. 

Bir dizi yenilikçi proje yerel katılımı ve girişimi merkeze 
oturtarak sonuç almaktadır. Kimi ülkelerde sosyal koruma 
programları davranışlardaki değişim karşılığında nakit 
ödemeler yaparak mal ve hizmetlere yönelik talebi 
uyarmaktadır. Davranış değişiminden kastedilen, örneğin, 
tercihlerin daha besleyici gıda maddelerinden yana yapılması 
ve düzenli olarak doktora görünmektir. Titizlikle yapılan 
değerlendirmeler göstermektedir ki aileler çocuklarına 
yatırım yapabilecek şekilde güçlendirildiklerinde çocuklar 
bundan kalıcı yararlar sağlamaktadır. Bu dersi, talep yönüne 
odaklanan, kendi çocuklarına yardımcı olabilmeleri için 
ana babalara ihtiyaç duydukları şeyleri doğrudan temin 
eden insani yardım girişimleri açıkça göstermektedir. Bilim 
insanları topluluklarla ortak hareket ettiklerinde bunun 
sonucunda ortaya çıkan bilgi alışverişi her iki tarafı da 
zenginleştirmekte ve daha etkili çözümler getirebilmektedir. 
Ayrıca, topluluk üyelerinin süreçleri sahiplenmeleri ve 
güçlenmeleri, yapılan müdahalelerin kalıcı değişikliklere yol 
açma şansını artırmaktadır. 

Yerel halk kaynaklı ve yerel halk için kapsayıcı 
ve sürdürülebilir çözümler ortaya çıkıyor.

Topluluklarla 
çalışma

Çin’deki Çocuk Refahı Projesi yoksul ve uzaktaki çocuklara maliyet 
etkin ve etkili bir biçimde ulaşmak için toplum temelli sosyal hizmet 
çalışanlarından yararlanıyor. 
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MOHAMED BANGURA, genç mucit, çevredeki zanaatkârların 
kullandıkları araçların bir süre sonra eskidiğini görünce düşük 
maliyetli bir bileme makinesi geliştirmiştir. Mohamed kendini 
bu zanaatkârların yerine koymuş, elektronik işlerindeki hevesini 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu devre levhalarının ikide 
bir bozulduğunu düşünmüştür. Bangura kendi makinesini 
çevredekilerin fikirlerini alarak geliştirmiştir ve çevredeki 
zanaatkârların geliştirdiği aygıtı fiilen kullandıklarını görmesi 
çözüm yaratma yeteneklerine duyduğu güveni daha da 
artırmıştır. 

STEVE COLLINS, Valid Nutrition Eş Kurucusu ve 
Direktörü, akut malnütrisyonun yerel topluluk temelli yönetimi 
(CMAM) konusunda öncülük ettiği çalışma hakkında bilgiler 
vermektedir. Burada, yardım kuruluşları tarafından yönetilen; 
geleneksel, masraflı ve dar kapsamlı yataklı tedaviye dayalı 
beslenme merkezleri yerine, kullanıma hazır terapi gıdalarının 
yerel kliniklerin desteğinde evlere ulaştırılmasını öngören bir 
model söz konusudur. CMAM ana babaları kendi çocuklarına 
bakacakları araçlarla güçlendirerek akut malnütrisyon 
tedavisinde bir devrim gerçekleştirmiştir. 

KAREN MACOURS, Paris Ekonomi Okulu Öğretim 
Üyesi ve Fransız Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 
Araştırmacı, şartlı nakit transferi alanındaki yenilikçi 
programlar üzerinde durmaktadır. Bu yenilikçi programlar 
hizmet sunumuna dayanan geleneksel arz yönlü yaklaşımı 
bir yana bırakarak, yoksul ve güç durumdaki topluluklarda 
bulunan ailelere beslenme ve sağlıkla ilgili davranışlarında 
değişiklik karşılığında nakit yardımlarda bulunan talep yanlı 
yaklaşıma ağırlık vermektedir. Sosyal koruma alanındaki bu 
tür girişimler aileleri çocuklarına yatırım yapabilecekleri şekilde 
güçlendirmektedir. Ve bu yaklaşım işe yaramaktadır: Rastgele 
örnekler üzerinden gerçekleştirilen titiz değerlendirmeler, söz 
konusu yaklaşımların küçük çocukların bilişsel gelişiminde 
kalıcı iyileşmeler sağladığını göstermektedir. 

OLIVIER NYIRUBUGARA, Rotterdam Erasmus Üniversitesi 
Gazetecilik ve Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Afrika’dan Sesler Medya Vakfı Kıdemli Koçu, sekiz 
Afrika ülkesinde gençlerin eğitimiyle ilgili kendi deneyimini 
anlatmaktadır. Burada söz konusu olan, çocuk haklarının 
yaşama geçmesini engelleyen konularla ilgili görsel-işitsel 
bildirimler için cep telefonlarının kullanılmasıdır. Sorunlar, 
çocuk işçiliğinden şiddete ve kaliteli eğitime erişim olmayışına 
kadar çeşitli alanları kapsamaktadır. Genç muhabirler bu 
videoları yerel idarecilere ve karar vericilere göstermekte, 
kaygılarını dile getirmekte ve çözüm yollarını aramaktadır. 
“Afrika’dan Sesler” ayrıca gençleri habercilik etiği konusunda 
eğitmekte, özellikle çektikleri öykülerde yer alan çocuklara 
yönelik potansiyel risklerin önüne geçmeye çalışmaktadır. 

Değişim için kanıt ve şeffaflığın kullanılmasını destekleyen 

bir çevrenin gelişmesine yardım etmek hepimizin katılması 

gereken zorlu bir görevdir.
- Steve Collins
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[VİDEO] TENDEKAYI KATSIGA, Deaftronics İşletme 
Direktörü, dünyadaki ilk şarj edilebilir işitme pili olan Solar 
Ear’ı icat etmiştir. Bu cihaz 2-3 yıl süreyle, bugün piyasada 
olan işitme cihazlarının %80’inde kullanılabilmektedir. 
Elektriğe düzenli erişimi olmayan toplulukların ihtiyacını 
karşılamak üzere geliştirilmiştir; güneşle, evdeki ışıkla ya 
da cep telefonu şarj aletiyle şarj edilebilmektedir. Firma, 
Brezilya ve Ürdün’de başkalarını da bu teknoloji konusunda 
eğitmiştir ve ürün bugün en az 40 Afrika ülkesinde 
satılmaktadır. Zimbabwe’de, aksi halde işitme engelleri 
nedeniyle eğitime devam edemeyecek çocuklar bu 
cihazdan yararlanabilmektedir. 

JAMES RADNER, Toronto Üniversitesi, Kamu Politikası 
Okulu Öğretim Üyesi; KARLEE SILVER, Kanada Büyük 
Görevler için Hedefli Görevler Başkan Yardımcısı, 
NATHANIEL FOOTE Harvard Üniversitesi Gelişen Çocuk 
Merkezi Kıdemli Öğretim Üyesi, yoksulluğu azaltan 
ve çocukların yaşamında iyileşmeler sağlayan çözümler 
üretmek üzere bilim insanlarıyla topluluklar arasındaki ortak 
çalışmalar üzerine yazdılar. Yerel ihtiyaçları karşılayacak hizmet 
stratejileri üretmek için yeniliklere ihtiyacımız var. Bunun 
için de köylerdeki annelerden çokuluslu şirketlere kadar 
ilgili tüm aktörlerin bilgi ve kapasitesini bir araya getirmek 
gerekiyor. ‘Entegre yenilik’, toplamdaki, bilim çevrelerindeki 
ve iş yaşamındaki yenilikçileri büyük ölçekte daha iyi ve 
sürdürülebilir sonuçlar için harekete geçirmektedir. 

Güneş parlarken, 
17 yaşındaki Tapiwa 
Mtisi bir taraftan 
dışarda oturup aşk 
romanı okuyor, diğer 
taraftan da Solar 
Ear’ının şarj olmasını 
bekliyor. 

İhtiyacın en fazla olduğu yerlere çözümlerin 
nasıl götürüleceği, kabulünün sağlanacağı 
ve oraya uyarlanacağı sorusunun cevabı 
kırılgan durumdaki çocuklar için ölümcül 
sonuçlarıyla birlikte karanlıkta kalmaya 
devam etmektedir. 

- James Radner, Karlee Silver ve Nathaniel Foote

Tendekayi Katsiga

[VİDEO] ÇOCUK REFAHI PROJESİ ücra yörelerde 
yaşayan yoksul çocuklara maliyet etkin ve etkili biçimde 
ulaşmak üzere Çin’in beş kırsal ilinde 2010 yılında 
başlatılmıştır. Bu video, dedeleri ve nineleriyle yaşayan 
8 yaşındaki Panpan ile Panpan’ınki gibi ailelere yardım 
sunmak üzere eğitilmiş ‘yalınayak bir sosyal çalışmacı’ 
olan Mei Hongfang’ı takip etmektedir. Mei, ailenin 
hükümet tarafından sağlanan aylık yardımı nasıl kullandığını 
izlemekte, sorumlu kişilerin bu yardımları amaçları 
doğrultusunda kullanmalarını sağlamaktadır. 

Öyküler

Çözümleri
Uyarlama

Tüm Çocuklara
Ulaşma

Yapıları 
Yeniden 
Düşünme

Yaratıcılığı
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Öyküler

Yenilik, sınırların aşılmasıyla ve çevremizdeki olanakların 
yeniden düşünülmesiyle olduğu kadar yerel koşulların 
sınırlamaları dururken sorunların buna rağmen çözülmesiyle 
ilgilidir. Yenilikçiler ancak ellerinde ne varsa onlarla 
çalışabilirler; düşük gelirli ülkeler ve topluluklar söz konusu 
olduğunda ise eldekiler hiçbir zaman yeterli değildir. 

Koşulların kısıtlayıcı oluşu dâhice çözümlere esin verebilir. 
Su baskınına uğrayan yollar nedeniyle çocuklar okullarına 
gidemiyorsa, güneş enerjisiyle çalışan tekneler onları okullarına 
taşıyabilir. Bombalar ve etraftaki yıkıntılar okula gidişi tehlikeli 
kılıyorsa, metinli mesajlar çocukların güvenliğini sağlayabilir. 
Sık sık yaşanan elektrik kesintileri aileleri pahalı yakıtla çalışan 
ve zehirli duman çıkaran jeneratörlere bağımlı kılıyorsa idrar
-masrafsız, güvenilir ve sürdürülebilir- bir alternatif olabilir. 

Parametreler bir ülkeden diğerine bir topluluktan ötekine 
farklılaşmaktadır. Yerel yenilikçilerin neyin yapılabilir neyin 
yapılamaz olduğunu bilmekten başka yolları yoktur. Bir 
çözümün, belirli koşullarda işe yarayıp yanamayacağını 
belirleyen çok sayıda etmen vardır: sosyal ve kültürel normlar, 
çevrenin ve altyapının özellikleri, halkın eğitim ve beceri düzeyi 
gibi… Bir yerde harikalar yaratan bir çözüm başka bir yerde işe 
yaramayabilir. Bir yeniliğin ne kadar etkili, kabul edilebilir ve 
sürdürülebilir olacağı, bunu kullanan çocukların ve toplulukların 
yaşamlarına ve içinde bulundukları ortamlara ne kadar uygun 
düştüğüne bağlıdır. 

Tüm dünyadaki yenilikçiler açıkları kapatıyor 
ve yerel ihtiyaçlara uyarlanmış çözümler 
geliştiriyor.

Çözümleri uyarlama

Mimar Mohammed Rezwan su baskını tehlikesi olan topluluklarda tüm yıl 
boyunca okula erişimi sağlamak için yüzen okulları geliştirdi.
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ABIOLA AKINDELE, 16, ZAINAB BELLO, 17, ADEBOLA 
DURO-AINA, 16, ve OLUWATOYİN FALEKE, 17, elektrik 
enerjisinden düzenli yararlanma imkânları bulunmayan 
Nijeryalılar için ucuz ve güvenli bir alternatif olarak idrarla 
çalışan jeneratörü nasıl geliştirdiklerini anlatıyor. Başlardaki 
birtakım başarısızlıklara rağmen istedikleri sonuca ulaşan 
genç mucitler ürünlerini 2012 yılındaki Afrika fuarına sundular 
ve ürünleri burada büyük kabul gördü. O zamandan bu 
yana jeneratör ulusal ve uluslararası planda sergilendi, 
ödüller kazandı. Mucitler şimdi Lagos’taki resmi makamlarla 
jeneratörün daha geniş ölçekte üretimi üzerinde çalışıyor. 

ISAMAR CARTAGENA, 18, sınıf arkadaşı Katherine 
Fernandez’le birlikte geliştirdiği Vibrasor cihazından söz 
ediyor. Vibrasor işitme engeli olan kişilerin kalabalık kentsel 
mekânlarda güvenli biçimde hareket etmelerine yardımcı olan 
bir alettir. Kendileri de işitme engeli olan Isamar ve Katherine 
bunun kalabalık mekânlarda nasıl güçlükler yarattığını 
birinci elden bilen kişilerdir. Geliştirdikleri alet üst perdeden 
sesleri titreşimlere ve ışıklara dönüştürmektedir ve araba ve 
motosiklet kornalarının ses frekanslarına tepki vermek üzere 
özel ayara sahiptir. İki genç, ellerindeki kaynakların yetersizliği 
nedeniyle prototip aşamasından ileri geçememelerine rağmen 
ürünlerini ileride daha de geliştirme umuduyla çalışmalarına 
devam etmektedir. 

BISMAN DEU, 16, pirinç atıklarından üretilen bir inşaat 
malzemesi olarak GreenWood’u anlatıyor. Pirinç ürünü 
atıkları genellikle yakılmakta, bu da hava kirlenmesine 
yol açmakta, bitki dostu böcekleri öldürmekte ve besin 
kaybından dolayı toprağın en üst katmanlarını kısmen 
verimsiz hale getirmektedir. GreenWood ise düşük maliyetli, 
çevresel açıdan sürdürülebilir konut yapımında ve okullarda 
dayanıklı malzeme olarak kullanılabilen bir tür suntadır. Pirinç 
yakılmasından ileri gelen hava kirliliği ve diğer olumsuzluklar 
önlenebileceği gibi pirinç atıkları için bir piyasa yaratılarak kırsal 
kesimdeki ekonomiye katkıda bulunulmuş olacaktır. 

GUNTHER FINK, Harvard Üniversitesi Uluslararası 
Sağlık İktisadı Öğretim Üyesi, ve STEPHANIE SIMMONS 
ZUILKOWSKI, Florida Eyalet Üniversitesi Karşılaştırmalı 
Eğitim ve Uluslararası Kalkınma Öğretim Üyesi, Zambiya’da 
çocukların bilişsel gelişimlerini değerlendirmede kullanılmak 
üzere yeni ve kültürel açıdan uygun bir ölçünün geliştirilmesini 
anlatıyor. Böyle bir araştırmayı güdüleyen, araştırmacıların 
bir gerçeği fark etmeleri olmuştu: Batılı ülkelerde geliştirilen 
testler burada işe yaramıyordu. Çünkü Zambiya’daki 
çocuklara hayatlarında hiç görmedikleri şeylere ilişkin sorular 
soruluyordu. Örneğin kimya deneyi setleri ya da Eskimoların 
barındıkları evler gibi… Ya da iki boyutlu resimlerin analizi gibi 
hiç mi hiç aşina olmadıkları işler yapmaları bekleniyordu. Buna 
karşılık Zambiyalı çocukların bildikleri nesnelerden ve işlerden 
hareket eden yeni değerlendirmeler daha sağlıklı sonuçlar 
veriyordu. 

16 yaşındaki 
Bisman Deu 
GreenWood’un 
mucitlerinden 
biri. İstenmeyen 
pirinç atıklarından 
üretilen ve ev 
inşaatlarında 
tahta yerine 
kullanılabilen 
düşük maliyetli bir 
yapı malzemesi. 
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NICOLA JACOBS, 17, Lumo Board’u nasıl geliştirdiğini 
anlatıyor. Yansıtıcı materyalden yapılan bu levha üzerine evlerin 
numaraları yazılmaktadır. Düzensiz yerleşimlerde çalışan acil 
durum görevlileri gece çalışmalarında bu sayede evleri daha kolay 
belirleyebilecektir. Nicola projesini geliştirirken Güney Afrika’daki 
yoksul mahallelerde ve düzensiz yerleşimlerde yaşayanlarla 
görüşmeler yapmış, bu kişilerden acil durum personeli gelinceye 
kadar saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını öğrenmiştir. 
Böyle durumlardan etkilenen topluluklarla çalışmalar yapan 
Nicola, bir kuşaktan diğerine aktarılabilecek bir yenilikçilik kültürü 
yaratılmasının büyük önem taşıdığını belirtmektedir. 

DEAN KARLAN, Yale Üniversitesi İktisat Profesörü ve 
Yoksullukla Mücadele İçin Yenilikler Başkanı, ve NATHANAEL 
GOLDBERG, Yoksullukla Mücadele İçin Yenilikler Kıdemli 
Direktörü, yoksullara yarar sağlamayı hedefleyen programlarda 
yerel koşullara duyarlılığın taşıdığı önemi ele almaktadır. 
Hindistan, Pakistan, Honduras, Etiyopya, Gana ve Peru gibi 
farklı ülkelerde uygulanan aynı program hanehalkı tüketimi 
üzerinde çarpıcı derecede farklı etkilere yol açmıştır. Gerek 
başarılar gerekse başarısızlıklar titiz değerlendirmelerin eşlik 
ettiği deneyselliğin değerine işaret etmektedir. Yeni uygulayıcılar 
daha öncekilerden çok şey öğrenmişler ve geçim imkânları 
sağlayıcı, insanları tasarrufa özendirici ve uzun vadede çocukların 
refahını artırıcı programlarında ölçek büyütürken daha önceki pilot 
uygulamalardan çıkartılan derslerle hareket etmektedirler. 

JACOB KORENBLUM, Souktel Mobile Solutions Eş Kurucu 
ve CEO, Gazze şeridinde yaşayan çocukları ve ana babaları yerel 
okullar çevresinde görülen tehlikeler konusunda uyaran bir alarm 
sisteminin geliştirilmesinde mobil teknoloji kullanımını anlatıyor. 
İnternet erişimi son derece güvenilmez olduğundan ve ortada 
yüksek hızlı telsiz ağları da olmadığından, bu sistem temel metin 
mesajlarına dayanmaktadır. Bu basit ve yayğın teknoloji sayesinde 
okul yöneticileri, öğretmenler ve ana babalar hızla ve etkili biçimde 
iletişim kurabilmekte, acil durumlarda okula giden çocukların 
güvenliğini sağlayabilmektedir. 

MOHAMMED REZWAN, Shidhulai Swanirvar Sangstha Kurucu Genel 
Direktörü, yüzen okullar hakkında yazıyor. Bu okullar, Bangladeş’in sürekli seller 
altında kalan yörelerinde yaşayan çocukların eğitim yılı boyunca eğitimlerini 
sürdürmelerini sağlamaktadır. 9 yaşındaki bir öğrencinin dediği gibi: “Tekne 
okullarda derslerimizi görüyoruz. Yoğun yağış olsa ve ortalığı su bassa bile bu 
okullar haftanın 6 günü bize geliyor. Üstelik burada eğitim çok da eğlenceli. 
Okulda bilgisayar dersi alırken küçük kardeşim de köyümüzün çevresindeki 
ırmak, balıklar ve kuşlar hakkında bir şeyler öğreniyor.” 2002 yılında işe tek bir 
tekneyle başlayan Shidhulai bugün muson yağmurlarından etkilenen yörelerde 
okullarıyla, kütüphaneleriyle, sağlık birimleriyle, yetişkin eğitim merkezleriyle ve 
güneş enerjisi atölyeleriyle 54 yüzen okuldan oluşan bir filoya sahiptir. Eğitim ve 
yenilenebilir enerji çocuklar için her durumda ücretsizdir.

Çözümleri uyarlama 

Okul teknesi önce okul servisi oluyor, nehir kenarındaki 
duraklarda öğrencileri topluyor; sonra demirliyor ve ders 
başlıyor. - Mohammed Rezwan
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MANUSHİ NİLESH SHAH ve MİSHA PATEL, 17, su arıtmada 
toksik şap yerine kaktüsten sızan sıvıyı kullanan Think Green, 
Go Blue adlı bir cihaz geliştirmişlerdir. Genç mucitler yaşadıkları 
süreci, kendilerine ilham veren öğretmen ve danışmanlarının 
rolünü ve her şeyin tam doğru olması için giriştikleri uzun ve 
zahmetli deneyleri anlatmaktadır. Ya daha sonraki adımlar? 
İşlemi daha da geliştirmek üzere yapılacak daha ileri düzeyde 
araştırmalar ve daha geniş ölçekteki uygulamalar bunlardan 
sonraki işlerdir. Ama sonuç ne olursa olsun Manushi ve Misha 
daima bu projeyi geliştirmenin deneyiminin değerini bilecekler: 
bu sayede çiçeği burnunda fen öğrencileriyken tutkulu birer 
araştırmacı oldular. 

CATHERINE WONG, genç mucit, tıp alanında kullanılmak üzere 
cep telefonu temelli iki teletıp cihazı geliştirdi: Bluetooth’lu bir 
stetoskop ve gerçek zamanda dijitalleştirilmiş EKG sonuçlarını 
telefona gönderen bir elektrokardiyograf. Wong şimdi dünyanın, 
örneğin akıllı telefonlar gibi en son ürünlerin bulunmadığı bölgeleri 
için teknolojik çözümler geliştirmenin parametreleri üzerinde 
çalışmaktadır. Yenilikçiler, insanlar neye erişebiliyorlarsa onlar 
üzerine çalışmalıdırlar; burada olan ise basit telefonlardır. 

[VİDEO] Uganda’nın ücra bir bölgesinde basit bir yenilik okula giden 
çocukların yaşamında iyileşmeler sağlamıştır. Bu bölgede daha 
önceleri okul beslenme programına yakacak sağlamak üzere kızlar 
okuldan ayrılmak zorundaydı. Şimdi aranan şey onlara okullardaki 
tuvaletlerden geliyor. Yeraltındaki bir biyogaz oluşturucusunda atıkların 
havasız koşullarda ayrışımı sağlanmakta, buradan elde edilen metan ve 
karbondioksit mutfaktaki fırınların ısıtılmasında kullanılmaktadır.

Sanayileşen ülkelerde çalışan doktorlar 
diğer % 90’a hizmet etmek - küresel 
çoğunluk - için en kırılgan durumdaki 
hastalarımızın doktorlar nerede olursa 
olsun onlarla doğrudan bağlantısını 
sağlamamız gerektiğinin farkına 
varmalılar.  

- Catherine Wong
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Eğer amaç her çocuğun herhangi bir ayrımcılığa maruz 
kalmadan insan haklarından yararlanabileceği bir dünya ise, 
yenilikler pek çok çocuğu yaşamdan ve gelişimden dışlayan 
engelleri gerçekten ortadan kaldırabilir mi? 

Kaldırabilir, ancak bu kendi kendine gerçekleşmez. Dünyanın 
bugünkü durumunda yeniliklerin ortaya çıkardığı en çarpıcı 
ürünler, son moda cihazlar, en son teknoloji tıbbi aletler, 
nanoteknolojiler, bunlardan hep temel ihtiyaçları zaten 
karşılanmış olanlar yararlanmaktadır. 

Kimilerine göre teknolojinin nimetlerinden sonunda herkes 
şu ya da bu şekilde yararlanacaktır; ancak, bunun herhangi 
bir güvencesi yoktur. Yenilikler görece zaten avantajlı alanlara 
yönelme eğiliminde olduğundan, bunların yoksulluk, cinsiyet, 
ırk, din, yetenek ya da yaş gibi nedenlerle en dezavantajlı 
konumda olanlara ulaştırılması için sıkı bir çalışma gerekiyor. 
Yeniliklerin daha fazla eşitliğe ve yoksulların ihtiyaçlarına 
yönlendirilmesi bilinçli çabaları gerektirir. 

Yenilikleri daha fazla eşitliğe ve yoksulların 
ihtiyaçlarına yöneltmek kararlı çabalar 
gerektirir. 

Tüm çocuklara 
ulaşma

Jhan ve Jani Perales kardeşler şiddetli kuraklıktan etkilenen 
Çokuluslu Bolivya Devletinin Macharetí kentinde yaşıyor. 
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SHARON DETRICK, Afrika ve Orta Doğu Çocuklar için 
Savunma Uluslararası Programlar Bölümü Başkanı, 
çocukların statüsünü başkalarının haklarının ve hayırseverliğin 
nesnesi olma konumundan kendi haklarına sahip kişiler 
konumuna taşıyan Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin yenilikçi 
niteliğini tartışmaktadır. Sözleşmenin kabulünden bu yana 25 
yıl geçmiştir ve bu alanda daha fazla çalışma gerekmektedir. 
Halen Çocuk Hakları Komitesi, çocukların adalete erişimini 
güvence altına alma, tüm ülkelerdeki çocukların hakları 
ihlal edildiğinde bunun adil, haklara saygılı ve çocuk dostu 
süreçlerle telafisini sağlama çalışması içindedir. 

BEN RAMALINGAM, İnsani Yenilik Vakfı Başkanı, kalkınma 
camiasına mevcut modelleri uyarlamakla yetinen kademeli 
yenilik yerine yardım kuruluşlarıyla yararlanıcılar arasındaki 
ilişkiyi dönüştüren sarsıcı yeniliklere geçiş çağrısında 
bulunmaktadır. Ramalingam’a göre nihai kullanıcıların 
ihtiyaçları, çıkarları ve aktif konumları, yoksul insanların 
karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler getirilmesinde 
merkezi önem taşımaktadır. Kendisi bu arada çocukları, aileleri 
ve toplulukları daha güçlü kılarak değişimi beraberinde getiren 
belli başlı girişimleri incelemektedir. 

DIANE RAVITCH, Eğitim Tarihçisi ve New York 
Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Profesörü, ABD’de eğitim 
politikaları alanındaki iki yeniliğin eleştirel değerlendirmesini 
sunmaktadır: standartlaştırılmış testler ve anlaşmalı okullar 
- kamusal eğitimin kalitesini artırmak üzere piyasa temelli 
tüketici tercihi ve rekabet ilkelerini uygulayan okullar. Ancak, 
öğrenci performansı değerlendirmeleri yoksul çocuklarla 
hali vakti yerinde olan çocuklar arasındaki başarı farkının 
sürdüğünü göstermektedir. Yukarıda sözü edilen girişimlerin 
gerçekleştirilmesinde kendisi de önemli bir rol oynayan 
Ravitch’e göre başarısızlığın nedeni, yoksulluk ve eşitsizlik 
olmak üzere bu farkın temelindeki nedenlerin ele alınmıyor 
oluşudur. 

SMITA SRINIVAS, Columbia Üniversitesi Şehir Planlama 
Öğretim Üyesi ve Teknolojik Değişim Laboratuvarı Direktörü, 
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar tarafından ve 
onlar için gerçekleştirilen yüksek ve düşük maliyetli açılımlara 
(aşılar, protezler ve tuvaletler) daha yakından bakmaktadır. 
Srivinas’a göre kıtlık koşullarında geliştirilen yenilikler kapsayıcı 
sonuçlar verme açısından büyük potansiyele sahiptir; çünkü 
bunlar doğrudan doğruya dünyanın yoksul insanlarına hitap 
etmekte, ayrıca bu insanların içinde yaşadıkları koşullara uygun 
düşmektedir. 

JUDITH SUTZ, Uruguay Universidad de la República Bilim, 
Teknoloji ve Kalkınma Profesörü yeniliklerin çocuklar için 
ilerleme sağlaması açısından araştırma ve politikanın nasıl 
bağdaştırılabileceği konusunu ele almaktadır. Sutz’a göre yenilik 
politikası sosyal politikanın bir dalı olarak düşünülmelidir ve başarı 
kriterleri de kar elde etmeye ya da yüksek gelir düzeyindeki 
kesimlerin taleplerini karşılamaya değil dünyanın en yoksul 
insanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli kamusal mal ve 
hizmetlerin üretilmesine dayandırılmalıdır. 

Yenilik bazen bir ikilem olarak sunulur: zengin 
pazarlar için modern, bilim temelli yenilik; yoksul 
topluluklar için ustaca, ucuz yenilik.

- Judith Sutz
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THOMAS WOODSON, Stony Brook Üniversitesi Öğretim 
Üyesi, teknolojinin yaygınlaşmasının zenginlerle yoksullar 
ve toplumdaki çeşitli gruplar arasındaki eşitsizliği nasıl 
azaltabileceğine ya da artırabileceğine ilişkin bir bakış açısı 
sunmaktadır. Bu soruların yanıtı, teknolojinin özelliklerine, nasıl 
kullanıldığına, kimlerin kullanabildiğine, sağladığı zenginliğin 
ve diğer yararların nasıl dağıldığına bağlıdır. Teknolojinin 
eşitlikten yana sonuçlar vermesi için bilim insanları ve 
politikaları belirleyenler, güç durumdaki çocukların ihtiyaçlarına 
yanıt verecek ve yaşadıkları koşullara uyacak yoksul yanlısı 
teknolojiler geliştirmelidir. 

[VİDEO] DIANA MARUSIC, Moldova’dan 16 yaşında bir kız çocuğu, tutkusu 
bilgisayar programcılığıdır. Görme engeli bilgisayar başında uzun süre kalmasını 
güçleştirmektedir. Marusic bunun üzerine görme engeli olan kişilerin basit ses 
konutlarıyla bilgisayar kullanmalarını sağlayan bir uygulama geliştirmiştir. Gençler 
bilgisayarı ve interneti giderek daha fazla kullandıkça çocuklar ve gençler arasında 
gözle ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır ve çocuklar bunun yan etkilerine karşı 
yeterince korunmamaktadırlar. Marusic uygulamasının bu tür sorunların önüne 
geçmesini arzu ediyor.

Tüm çocuklara ulaşma

[SLAYT GÖSTERİMİ]  GIORGI 
DEMETRASHvILI, Tiflis, Gürcistan’da 
İlk Adım Merkezi psikoloğu, engeli olan 
çocukların çevrelerindeki oyuncaklara 
pek ilgi duymadıkları ya da bunları ‘yanlış’ 
biçimde kullanmadıklarını gözlemlemiştir. 
Bu gözlemden hareketle evde kullanılmış 
birtakım maddelerden oyuncaklar üretmiş, 
çocuklara çekici, ilginç ve eğlenceli gelmesi 
için bu oyuncakların yapım sürecine onları da 
dâhil etmiştir. 
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Yapıları 
Yeniden 
Düşünme

Öyküler

Yenilik, salt yeni teknolojilerin ötesinde bir şeydir. Yeni 

teknolojiler, ne kadar çığır açıcı olurlarsa olsunlar kendi başlarına 

dünyadaki en yoksul çocukların, ailelerin ve toplulukların yaşamını 

değiştiremez. Yeniliklerin daha adil bir dünya için işlevli kılınması 

ise yasalar, altyapı, kurumlar, kültürel değerler, toplumsal normlar, 

piyasalar, para ve insanlarla uğraşılmasını gerektirir ki bu da çoğu 

kez statükoya meydan okunması anlamına gelir. 

Bugün bir dizi girişim, yeniliklerin en yoksul durumdaki 

çocuklara ve ailelere yarar sağlaması için çalışmaktadır. Önde 

gelen düşünürler, bu işin masrafına katlanamayacak durumda 

olan insanları çok daha fazla etkileyen, örneğin tüberküloz 

gibi çocuk öldürücü hastalıkların tedavisi adına ilaç üreticileri 

için yeni teşvikler üzerinde durmaktadır. Açık kaynak ürün 

geliştirme ve telif hakkı istisnaları, fikri mülkiyet hakkının getirdiği 

sınırları aşmaya çalışmaktadır. Amaçlanan, ortak çalışmayı ve 

adaptasyonu sağlayacak, enformasyona ve teknolojilere erişimi 

yaygınlaştıracak yeni bir sistemin kurulmasıdır. İş çevrelerinin 

teknik kapasitesini, kaynaklarını ve dağıtım ağlarını, kalkınma 

camiasının bilgi ve deneyimiyle bir araya getirecek ortaklıklar, 

yeterince hizmet alamayan toplulukların ihtiyaçlarına dönük 

yeni piyasalar yaratmaktadır. Kamu ile özel, küresel ile yerel 

arasında oluşan sinerjiler, yerel ölçekteki yeniliklerin etkisinin 

yaygınlaşmasına ve en yoksul durumdaki çocukların haklarından 

yararlanabilmelerinin önündeki engellerin aşılmasına yardımcı 

olmaktadır. 

Yenilikleri dünyanın en yoksul çocuklarına 
götürmenin temel pratikleri neler? 

Yapıları yeniden 
düşünme

Çocuklar Etiyopya’nın Oromia eyaletinde Kitmbile Sağlık Merkezi 
yakınlarında oynuyorlar.
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Yapıları 
Yeniden 
Düşünme

SETH BERKLEY, Gavi Aşı İttifakı CEO’su, yenilikçi aşı geliştirme 
çalışmalarının, finansman sağlanmasının, hizmet sunumunun ve 
üretim teknolojilerinin yeterince hizmet alamayan milyonlarca çocuğun 
bağışıklanmasına nasıl katkıda bulunduğundan söz ediyor. Bir kamu-özel 
sektör ortaklığı olan Gavi, çocuklar açısından büyük tehlike oluşturan 
zatürre ve rotavirüs gibi hastalıklara karşı kullanılan aşıların maliyetini 
büyük ölçüde düşürecek yeni finansman yollarını denemektedir. 2000 
yılında başlatılan bu girişim o zamandan bu güne 440 milyon çocuğun 
aşılanması için yeterli aşı sağlamıştır ve sonuçta yaklaşık 6 milyon ölümün 
önüne geçilmiştir. 

JIM FRUCHTERMAN, Benetech Kurucusu ve CEO’su, engeli olan 
çocukların basılı içeriğe erişimlerini sağlamada teknolojinin ve yasaların 
neleri yapıp neleri yapamayacağını tartışmaktadır. E-kitaplar metnin 
erişilebilir formatlara dönüştürülmesini kolaylaştırmakta, böylece engeli 
olan çocuklarla engeli olmayanlar arsındaki başarı açısının daraltılmasına 
yardımcı olabilmektedir. Ne var ki, telif hakkı yasaları ve yayınevlerine 
yapılması gereken ödemeler, yoksul çocukların ve okul sistemlerinin 
teknolojinin bu potansiyelinden tam yararlanmasını engellemektedir. 

REBECCA HANLIN, AfricaLics Sekretaryasında Yenilik ve Kalkınma 
Uzmanı, en yoksul durumdaki çocuklara aşıların ulaştırılmasında yarar 
sağlayacak, özel sektörle kamu sektörünün kaynaklarını ve bilgisini bir 
araya getiren çeşitli ortaklık modelleri üzerinde çalışmaktadır. İstenilen, 
araştırmaların ve bilgi alışverişinin geliştirilmesi, aşıların en yoksul 
çocuklara ulaştırılmasında etkili hizmet mekanizmaları ve yenilikçi 
finansman araçları yaratılmasıdır. Bu girişimler, sosyal teknolojilerin 
- kurumlara, örgütlenmelere, finansmana ve kapasiteye ilişkin 
düzenlemeler - çocukların ölümcül ve kalıcı engeller yaratan hastalıklara 
karşı korunmasında aşı gibi fiziksel teknolojilere yardımcı rolünü ön plana 
çıkarmaktadır. 

WADE HOXTELL, Küresel Kamu Politikası Enstitüsü’nde Operasyon 
Şefi, nedenle ilişkilendirilmiş pazarlama gibi yenilikçi kamu-özel 
ortaklık modellerinin çocuklara sağlayabileceği büyük yararlar üzerinde 
durmaktadır. Burada, gerek kalkınma kuruluşları - ki bu sayede mesajlarını 
daha geniş kesimlere ulaştırabilecekler ve yapacakları işler için fon 
sağlayabileceklerdir - gerekse temel ürünlerini ya da hizmetlerini satışa 
sunup kâr elde ederken aynı zamanda ‘iyi iş yapma’ itibarı kazanacak 
olan ticari kuruluşlar açısından herkesin kazançlı çıktığı bir durum 
söz konusudur. Bu yaklaşımın sürdürülebilirliği uzun döneme yayılan 
ortaklıklar açısından ciddi bir potansiyel yaratmakta ve en önemlisi 
çocuklar açısından olumlu ve kalıcı sonuçlar getirmektedir. 

MARIA ODEN, Biyomühendislik Uygulamaları Profesörü ve Rice 
Üniversitesi Oshman Mühendislik Tasarım Mutfağı Direktörü; 
REBECCA RİCHARDS-KORTUM, Biyomühendislik Profesörü ve Rice 
360° Küresel Sağlık Teknolojileri Enstitüsü Direktörü, ve ELIZABETH 
MOLYNEUX, Malawi Queen Elizabeth Merkez Hastanesi Danışman 
Pediyatri Uzmanı, Geleceğin Çocuk Odası’nı anlatıyor. Burada kastedilen, 
kaynak açısından yoksul ortamlarda yeni doğan çocukların hayatta 
kalmalarını sağlayacak düşük maliyetli bir dizi sağlık teknolojisidir. Yüksek 
gelir düzeyindeki ülkelerde geliştirilen yaşam kurtarıcı teknolojiler yoksul 
ortamlarda ya hiç yoktur ya da kullanılamamaktadır. Nedeni, koşulların 
zorluğu ya da kaynak, altyapı, bakım ve onarım kapasitesinin bulunmayışıdır. 
Dolayısıyla, yoksul ortamlarda yeni doğan çocukların yaşamlarını 
kurtarabilmek için geliştirilen teknolojilerin bu tür imkânsızlıklar içinde de işe 
yarayacak şekilde tasarlanması gerekir. 

Çad’ın güneyindeki Moyen Chari bölgesinde göçebe çocuklar 

çocuk felci aşısı olmak için bekliyor. Çoğu zaman böyle göçebe 

topluluklar sağlık hizmetlerinin dışında kalıyor ve aşıyla önlenebilir 

hastalıklarda en yüksek risk grubu içinde yer alıyorlar.
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[VİDEO] 3 yıldan fazladır devam eden Suriye krizinde 
yerlerinden olan 3 milyon çocuktan birçoğu okullarına 
dönemedi. Ancak çözüm düşük maliyetli teknolojide 
yatıyor - Arapça müfredat yüklü Raspberry Pi adlı kredi kartı 
büyüklüğündeki bir bilgisayar hard diski. Ayrıca çocukların 
Pi’nin dâhili kodlama yazılımını kullanarak program ve oyun 
oluşturma fırsatları da var.

THOMAS POGGE, Yale Üniversitesi Küresel Sağlık 
Teşvikleri Başkanı ve Küresel Adalet Programı Direktörü; 
NARMEEN HAIDER, Sağlık Etkisi Vakfı Yöneticisi, ve ZAIN 
RIZVI, Küresel Sağlık Teşvikleri Araştırma Analisti, “Sağlık 
Etkisi Fonu”nu ele almaktadır. Önerilen “Sağlık Etkisi Fonu”, 
performans karşılığı ödeme esasına dayalı bir mekanizmadır. 
Amaçlanan, ilaç firmalarının halk sağlığı alanındaki ihtiyaçları 
karşılamalarını sağlayacak teşviklerin harekete geçirilmesidir. 
Özellikle yoksul kesimleri daha fazla etkileyen ve bugüne dek 
ihmal edilen hastalıklara - örneğin tüberkülozun ilaca dirençli 
biçimleri gibi - karşı tedavi geliştirilmesi de bu kapsamda yer 
almaktadır. 

FERNANDO M. REIMERS, Harvard Üniversitesi 
Uluslararası Eğitim Politikaları Programı ve Eğitimde 
Yenilik Küresel Girişimi Direktörü, eğitimde yenilik açısından 
yeni fırsatları ele almaktadır. Küreselleşme çağında eğitimde 
yenilik ‘küreyereldir’; başka bir deyişle ne tümüyle yerel ne 
de tümüyle küreseldir, hem küresel deneyimlerden hem de 
tabandaki uygulamalardan dersler çıkarmaktadır. Geliştirici 
ağlar ve profesyonel öğrenme toplulukları, eğitimde içermeyi 
hızlandırmak üzere yenilikçi uygulamaların farklı ortamlara 
aktarılmasına yardımcı olmaktadır. 

KRISTA DONALDSON, İş Geliştirme Analisti, ve ROBERT 
WEISS, D-Rev CEO’su, şirketin kullanıcı odaklı ve piyasa 
güdülü ticari faaliyet modellerini tartışmaktadır. Bu modeller, 
şirkete, Küresel Güney’de günde 4 dolardan az kazançla 
yaşayan insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik yenilikçi, 
düşük maliyetli ve kaliteli ürünler geliştirip ulaştırma imkânları 
sağlamaktadır. Bu yeniliklerin gerçek, ölçülebilir etkileri 
olmaktadır: D-Rev’in LED temelli fototerapi aleti (yoksul 
ülkelerdeki taşra hastanelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere geliştirilmiştir) 2012 yılında piyasaya girdikten bu yana 
Hindistan’dan Sahraaltı Afrika’ya kadar farklı bölgelerde aksi 
halde etkili herhangi bir tedavi göremeyecek olan sarılık 
hastası 26.630 yeni doğmuş (Ekim 2014 itibarıyla) bebeğin 
tedavisinde kullanılmıştır. Sonraki görev: Bu tür yenilikleri daha 
geniş ölçeğe yaymak, etkilerini azamiye çıkarmak ve daha çok 
çocuğun sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için kaynakların 
harekete geçirilmesi…

[VİDEO] Sudan’da okula gidemeyen tahmini 2 
milyon çocuk var. Savaş, kuraklık, aşırı yoksulluk ve 
diğer felaketler ülkeye darbe vurdu. Öğrenmeyi eğlenceli 
hale getiren oyunların yüklendiği düşük maliyetli tablet 
bilgisayarları kullanan sıra dışı bir pilot proje çocukları tekrar 
okulla bütünleştirmek için eğitimi uzak köylere getiriyor. 
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