Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime
ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler
HAKLARINIZ
Tüm diğer çocuklar gibi evinde yaşamasan da, senin de her diğer
insan gibi hakların var. Kuruluşlarda yaşayan tüm çocuklar ve
gençler için kuruluşta senin rahat etmen için, resmi olarak 10 temel
hak vardır. Herkes bu haklara riayet etmek zorundadır. Sen de!
Landesheimrat Hessen olarak sana aşağıda belirtilen haklarının
basitleştirilmiş ve biraz da değiştirilmiş şekliyle ve örneklerle
desteklenmiş olarak önünde durduklarını söylemek isteriz.
Olmak istediğin gibi olabilirsin
Olmak istediğin gibi olabilirsin fakat kendi davranış veya görünüşünle
kimseyi rahatsız etmemelisin veya kimseye hakaret etmemelisin.
Örneğin eğer sen bir vejetaryensen, yani et yemiyorsan, kimse seni
et yemeye zorlayamaz ve bakıcı personel senin bu yemek
alışkanlıklarını dikkate almalı.
Hiç kimse senin onurunu kıramaz
Hiçbir bakıcı personel veya grubundan başka bir çocuk veya genç
sana hakaret edemez, dövemez, mobbing yapamaz, dışlayamaz ve
sana başka türlü bedensel veya ruhsal zarar veremez. Bununla
beraber, eğer acil bir durum olursa ve sen kendine veya başkalarını
tehlikeye sokacak olursan, bakıcı personel seni tutabilir. Cezalar,
yapılan hatalı davranış ile orantılı olmalıdır ve gençlerin yaşını ve
özel durumlarını dikkate almalıdır.
Öğrenebilirsin
Okula gitme ve okuldan sonra performansına uygun bir meslek
seçme hakkın var. Bu süreçte, seninle ilgilenen bakıcı personel sana
destek olmalı ve meslek seçiminde sana danışmanlık yaparak
yardımcı olmalıdır. Bunların haricinde okul dışında hobilerinle
ilgilenme ve yeteneklerinin desteklenmesini isteme hakkın da var.
Örneğin derslerin için ek yardım alma ve spor yapabilme olanağının
olması gerekir.
Dini inançlarında serbestsin
Neye istersen ona inanabilirsin ve inancında kimse seni
kısıtlayamaz. 14 yaşına geldiğinde hangi dine ait olmak istediğine ve
kiliseye mi yoksa başka ibadethaneleri mi gitmek istediğine kendin
karar verirsin. Tabi ki inançsız olma hakkın da var. Dini faaliyetlerde
bulunmaya (örneğin dua etmeye) zorlanamazsın.

Söylemek istediğini söyleyebilirsin
Başkalarına hakaret etmedin veya onların onurunu kırmadığın sürece
söylemek istediğin her şeyi söyleyebilirsin.
Bilgi alabilirsin
Yaşına göre müsaadeli olması ve senin bu medyaları, örneğin
interneti kullanmayı becerebilmen şartıyla, televizyon, radyo, gazete,
kitap ve internet vasıtasıyla bilgi edinme hakkın vardır. Bakıcı
personel sana interneti sorumlu bir şekilde kullanman için destek
olmalıdır. İnternet kullanma izni sadece okulla ilgili ve mesleki
sebepler için olmamalı. Belirli saatlerde diğer olanakları da
kullanabilmelisin.
Ayrıca senin hakkında yazılan raporları (örneğin yardım planı
görüşmesi için yazılan rapor) okuma ve eklemeler yapma hakkın var
Alıcı sensin, bir başkası değil
Haberlerini (örneğin mektuplar, e-postalar, SMS’ler vs.) alma ve ilk
olarak kendin okuma ve kendi yazmış olduğun haberleri de bir
başkası tarafından okunmadan yollama hakkın vardır. Başkaları
tarafından rahatsız edilmeden telefon da edebilmelisin.
Bana değil, sana ait
Kendine ait bir şeylerin olması ve bunları koruma ve elinde tutma
hakkın var. Bunun haricinde başka maddi hakların da var, örneğin
cep harçlığı ve Gençlik Dairesinin (Jugendamt) yaşına göre
belirleyeceği bir miktarda elbise parası alabilirsin ve bu paralar
sebepsiz yere iptal edilemez veya miktarı düşürülemez.
İstisnalar: Bilerek ve kasıtlı olarak verdiğin zararları tümüyle ödemek
zorundasın fakat aylık olarak kesilecek miktar hiçbir zaman cep
harçlığının yarısından fazlası olamaz.
Örneğin mutfak görevini yerine getirmedin diye ceza olarak cep
harçlığın kesilemez.
Eğer kurallara uymazsan veya eşyanı olması gerektiği şekilde
kullanmıyorsan, sana ait olan eşyalar belirli bir süre için senden
alınabilir. Örneğin, eğer cep telefonunda yasak içerikler kayıtlıysa,
cep telefonun senden alınabilir. Fakat temelli olarak alınamaz. En geç
kuruluştan ayrılırken, el konulmuş olan tüm eşyalarını geri alma
hakkın vardır.

Karar vermeye katılmak için yeterince bağımsızsın
Bulunduğun kuruluşta yaşına uygun olarak, günlük hayata katılma
hakkın var. Örneğin mekânların düzenlenmesi, tatil planlaması,
taşınma, ziyaretçi düzenlemeleri ve boş zamanların geçirilmesi gibi
kararların alınmasında senin de katılma ve birlikte karar verme
olanağın var. Gruplar için geçerli olan kuralların belirlenmesinde de
karar vermeye katılma olanağın olmalı.

Nerede rahatsız edilmezsin
Kendi kendine olabileceğin bir yere çekilme hakkın var. Böyle geriye
çekilebileceğin, kimsenin seni rahatsız etmeyeceği, kimsenin izinsiz
olarak senin özel bölgene (geri çekilme yeri/oda) girmeden kendi
kendinle meşgul olmaya vaktinin olabileceği böyle bir yer, genelde
kendi odandır. Bunun için senin odana girmeden önce hem diğer
sakinler hem de bakıcı personel her zaman kapıyı çalmak ve senin
onlara “Gel” diye seslenmeni beklemek zorundalar.
Kendine ait bir anahtarının olması, sahip olduğun bir hak değildir. Bununla beraber
biz “Landesheimrat Hessen” olarak özel alanını, özel ortamını ve eşyalarını
korumak için mantıklı olduğunu düşünüyoruz.

Kime başvurabilirsin
Her bir kuruluşta, yardım alabileceğin, isteklerini söyleyebileceğin ve
gerekirse şikâyetlerini dile getirebileceğin bir temsilcilik olması
gerekir. Bu temsilcilik, bir grup sözcüsü veya en iyi şartlarda senin de
seçimine katıldığın bir yurt heyeti şeklinde olabilir. Tabi ki her zaman
bize, yani “Landesheimrat Hessen”e posta ve e-posta yoluyla
ulaşabilirsin. Adresimizi ve e-posta adresimizi son sayfada
bulabilirsin. Yetkili Gençlik Dairesinin yurtlar müfettişliğine de
başvurabilirsin. Ayrıca, haklarına ilişkin soruların varsa ve kuruluşun
dışından birileriyle konuşmak istiyorsan, “Hessen Çocuk ve Gençler
Hakları için Ombudsman Kurumu ile (Ombudsstelle für Kinder- und
Jugendrechte in Hessen)” irtibat kurabilirsin. Bu kurumun iletişim
bilgilerini de bu broşürde bulabilirsin.
Şikâyetlerini nereye bildireceksin
Senin her zaman iyi olmanı hem biz hem de kuruluş çok
önemsiyoruz ve senin bunun için temsilciye, kuruluşa, yurt
müfettişliğine, Gençlik Dairesine, Ombudsfrau veya bize başvurarak,
dertlerini, isteklerini ve korkularını anlatman gerekir ve biz ancak o
zaman mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yardım edebiliriz.
Senin yapacağın başvuruya cevap verilmesi zorunludur.
Sana son olarak bir şey daha söylemeyi de önemli buluyoruz; bu
haklar sana ait fakat aynı zamanda diğer sakinlerin de aynı hakları
var. Lütfen, sen de onların haklarını ihlal etmemeye dikkat et. Ayrıca
şunu da belirtelim, bunlar “sadece” “Eyalet Gençlik Kurulu”
(Landesjugendausschuss) tarafından gençlerin kuruluşlarda sahip
oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler
şeklinde alınmış ve bakıcı personelin uygulamasının beklendiği
kararlardır; fakat bu tavsiyeler pedagojik sebeplerden dolayı
kısıtlanabilir. Örneğin senden sorumlu olan bakıcı personel senin
tehlikede olduğun bir durumda senden izin almadan da odana
girebilir. Bu pedagojik esneklik payı, yani senin haklarında bazı
kısıtlamalar yapmak, keyfi bir şekilde suistimal edilemez ve sadece

senin menfaatin doğrultusunda kullanılmalıdır. Bakıcı personel,
davranışlarını ve verdikleri kararları her zaman sana karşı
gerekçelendirebilmelidir. Yaptırımlar da keyfi olarak, yani bakıcı
personelin o anki kendi ruh haline göre değil, bilakis her zaman
gerekçesi bildirilerek ve senin söylediğin veya yaptığın bir şeyle
bağlantılı olarak belirlenmelidir.
Bize ulaşabileceğin adresler:
Landesheimrat Hessen
z. H. Belinda Forst
Platter Straße 72-78
65193 Wiesbaden
info@landesheimrat-hessen.de
Senin hakların var!
Ombudsman Kurumu Hessen’de Çocuk ve Gençler Yardımı (SGB
VIII) çerçevesinde soruları ve problemleri olan gençlerin buluşma,
danışma ve şikâyet etme yeridir.
Gençlik Daireleri ve Çocuk ve Gençler Yardımı kuruluşları ile olan
lisan zorluklarında ve hukuki problemlerde, Ombudsman Kurumu
çocuklara, gençlere ve onların ebeveynlerine danışmanlık hizmeti
verir ve onlara destek olur.
Tasia Walter
Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen
Graupfortstraße 5
65549 Limburg
ombudsstelle@dicv-limburg.de

