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Engellilerin insan haklarýyla ilgili gazete
Dünyamýza hoþ geldiniz!
Bu gazete, Priþtine'deki Amerikan
Ofisi'nin yardýmýyla yayýn hayatýna
baþladý
“Bu giriþim Priþtine'deki Amerikan Ofisi
tarafýndan desteklenmektedir.
Düþünce, sonuç ve tavsiyeler
müeliflere ait olmakla, Hükümetin
düþüncesidir, anlamýna gelmez”.

Bu sayýnýn finansmaný, Azýnlýk ile
Multietnik Medyalara ve yan
býrakýlmýþ diðer gruplara Destek
Fonu'dan yapýlan baðýþla
saðlanmýþtýr.
Bu Fon, Kosova Hükümeti tarafýndan
oluþturulmuþtur.

Kar amacý gütmeyen bu aylýk dergi beþ dilde yayýnlanmaktadýr: Arnavutça, (“Koha
Ditore”yle ek olarak), Boþnakça (“Alem”le ek olarak), Sýrpça (“Jedinstvo”yla ek
olarak) ve Türkçe (“Yeni Dönem”le ek olarak). Web sayfamýzda, üstte belirtilen
dillerin dýþýnda Ýngilizce olarak da dergimize ulaþabilirsiniz: Www.lpkosova.com

Yetenekleri sýnýrlý olanlarýn, engelsiz yaþamalarý için
onlara yardýmcý olalým
Ýnsan deðerine, insan haklarýna, özgürlüklere saygý, sýnýrlý
yeteneklerine, yaþýna, ýrk ve cýnsiyetine, dil ve dinine bakmaksýzýn
herkes için eþit koþul ve olanaklar yaratmak, demokratik ve iþler
kurumlarýn oluþturulmasý ve geliþmesi sürecinde bizlere yol
gösteren esas presiplerdir.
Engelsiz yaþamak,
özürlü kiþilerin haklarýnýn
yerine getirilmesinde ön
koþullardan biridir. Eðer,
kamu tesisleri ve ulaþým
araçlarý, gerekli teknik
cihazlar, bilgii þlem
sistemleri, iþitsel ve görsel
bilgi kaynaklarý, iletiþim
kolaylýklarý özürlüler içinde
eriþilebilir ve normal bir
þekilde kullanýabiliyorsa, o
zaman eksiksiz olduklarý
düþünülebilir.
Kosova Hükümeti, özürlülerin öðretim, iþ, mesleki açýdan
yetiþmeleri ve ilerlmeleri, yaþam koþullarýnýn, sosyal yardým
hizmetlerinin iyileþmesi açýsýndan yaþam koþullarýnýn ilerletilmesi ve
refaha ulaþmalarý için çaba harcamaktadýr. Bu þekilde,
toplumumuzda özürlüler arasýndaki farklar ortadan
kaldýrýlmaktadýr.
Toplumsal, sosyal ve ekonomik konumunu düzenleyen ve

toplumdaki özürlüler için eþit olanaklarýn garanti altýna alýnmasýný
saðlayan yasal altyapý, gittikçe düzelmektedir. Bu, Hükümetin
çabalarý yaný sýra, doðrudan doðruya özrülülülerin ve onlarý temsil
eden örgütlerin etkisinin bir sonucudur.
Baþbakan, Özürlüler Ulusal Koseyi'nin kurulmasý için yetki
vermiþtir. Bu Konsey 16 üyeden oluþup, Baþbakan Yardýmcýsý
tarafýndan yönetilir. Ýyi Yönetim Dairesi çerçevesinde, Konseyin
etkinliklerine profesyonel ve örgütsel açýdan destek sunacak bir
Sekreterlik de oluýþturulmuþtur.
Konsey, özrülü kiþilerin geliþmeleri ve haklarýyla ilgili
meseleleri düzenli bir þekilde inceler, þimdiki durmun düzelmesi
için Kosova Hükümeti ve sivil topluluklar tarafýndan alýnmasý
gereken önlemlerin önceliðini belirler.
Ýnsan haklarý alanýnda yapýlan yatýrým, Kosova
Hükümeti'nin programlý çalýþmasý içinde en önemli ve uzunsüreli
yaturýmlardan birini oluþturmaktadýr. Öyleki, 21 Temmuz 2005
tarihinde her bakanlýk içinde Ýnsan Haklarý Birimi'nin kurulmasý kararý
çýkarýlmýþtýr. Bu birimlerin, insan haklarý ve özürlülerin haklarý
konusundaki durumla ilgili düzenli rapor vermelerini saðlamýþ
olacaktýr. Diðer yandan, Ýnsan Haklarý Birimleri'nin görev ve
sorumluluklarýný belirleyen 8/2005 Sayýlý Ýdari Yönerge de 11
Aðustos 2005 tarihinde imzalanmýþtýr.
Kosova Hükümeti'nin bu ve ileride yürüteceði diðer
etkinliklerin, özrülü kiþilerin durumunu ve haklarýnýn düzelmesine yol
açacapýna inanýyoruz.
Agim Çeku
Kosova Baþbakaný

DMD PROGRAMI'NIN NÝHAÝ ÇALIÞMALARI
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DMD PROGRAMI'NIN NÝHAÝ ÇALIÞMALARI
SÖZLEÞME-KOSOVA TOPLUMUNUN ÖNEMLÝ SORUMLULUÐU

% 99'u ÝÞSÝZ toplumun en yoksul kategorisindeki insanlar
Son üç yýldýr Baþbakanlýk Ofisi'nin giriþimi ve DMD çok etnisiteli
gönüllüler programýna (engellilerin profesyonel imkanlarý
günleri ) dahil olan HDÖ(Hükümet Dýþý Örgütler) ile iþbirliði
sayesinde düzenlenen yuvarlak masa toplantýsýnda DMD
Programý'nýn 30 Ekim tarihinde düzenlenen nihai çalýþmalarýna
katýlmak için Kosova'da tüm ilgili etmenlere çaðrý yaptý.Yýl
boyunca DMD, engellilerin topluma kazandýrlmasý konusunda
Kosova kamuoyunda bilincin artmasý maksadýyla dört
kampanya düzenledi.Bu kampanyalarda,aðýr konumda olan
kadýn ve çocuklarýn durumlarýnýn düzelmesi ve bu kategorideki
insanlarýn profesyonel becerilerinin tanýtýmýnýn yapýlmasýna özen
gösterildi.
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“Engelliler Haklarý Sözleþmesi” konulu yuvarlak masa toplantýsýnda

toplum olarak gerekli tedbirlerin alýnmasý konusunda yapýlan
tartiþmalarda öneri ve görüþler ortaya atýldý.Toplantýda
Sözleþme'deki maddelerin Kosova yasalarýna hangi þekilde
eklenmesi gerektiðine dair soru da
soruldu.Baþbakanlýk Ofisi bünyesindeki iyi
yönetim dairesi müdürü sn.Habit Hayredini
yaptýðý açýklamada,”DMD çok etnisiteli
programa dahil olan HDÖ'ler arasýndaki
ortaklýðýn,engellilerin haklarýný savunan
Sözleþme'deki maddelerin içerdiði
amaçlarýn uygulanmasýnda hazýrlýk
yapmamýz için iyi bir örneði oluþturduðunu
belirtmek isterim.Sözleþme, BM üye ülkeleri
arasýnda 5 yýl sürdürülen tartýþlmalarýn
ardýndan tüm dünyada bu kategorideki
insanlarýn haklarýný içerecek yeni bir
antlaþmanýn yapýlmasý gereði üzerine
onaylandý.Uzun ve aðýr olan bu süreçte
olduðu gibi Sözleþme metninin
hazýrlanmasýnda Kosova etkin bir rol
aldý.Sözleþme'nin taþýdýðý öneminden
hareketle, bu alanda, ilk sýrada da
uluslararasý arenada insan haklarýnýn tanýtýmý
ve korunmasýnda ülkemizin pozitif imajýna katký sunan Kosova
HDÖ'leri takdir etmeliyiz. Hükümet ve baþbakanlýk Ofisi,DMD

gönüllüler tanýtým programýna dahil olan HDÖ'lerin çok etnisiteli
ortaklýðýný desteklemekteler”dedi.
AGÝT bünyesindeki insan haklarý ile yasal
normlar Departmaný müdürü sn.Henry
McGowen yaptýðý açýklamada AGÝT'in,
Engelliler Haklarý Sözleþmesi'nde yer
alan hedeflerin uygulanmasýný
desteklemeyi sürdüreceðini belirtti.
Gümrük Hizmetleri temsilcisi “Gümrük
Günü-DMD” geleneksel organizasyonunda
elde edilen yararlý tecrübelere
deðinerek,engellilerin profesyonel
becerilerinin gün ýþýðýna
çýkmasýnda önemli bir fýrsat
olduðunu belirtti.
Tartýþmalarda engelliler
arasýndaki iþsizlik oranýnýn % Z. Henry McGowen III,
99 olduðu, dolayýsiyle bu
Drejtor i Departamentit për
të drejtat e njeriut dhe
kategorideki insanlarýn
normave ligjore nga OSBE
toplumun en yoksul kiþileri
sayýldýðý belirtildi.Engelliler
toplum tarafýndan kendilerine ayrýmcýlýk yapýldýðýný
düþünmekteler.Engelliler haklarý uzmaný Hilmnijeta
Apuk,kýz ve kadýnlarýn gerek evlerinde gerekse de
toplumda sýk sýk þiddet,kötüye kullanma,yararlanma gibi
kötü muamelelere maruz kaldýklarýna dikkat çekti.Sn.
Apuk,engelli çocuklara özel önem verilmesini ýsrar
ederek,çevrede yada toplumda yapýlan her çeþit
organizasyonlarda bu çocuklarýn çýkarlarýnýn önplana
alýnmasý çaðrýsýnda bulundu.Kadýn ve kýzlarýn ayrýmcýlýða
en fazla maruz kaldýðýný belirtten sn. Apuk,sözkunusu
Sözleþme gereðince engelli kadýn ve kýzlarýn hak ve
özgürlüklerinin garanti altýna alýnmasý için toplum olarak
gerekli tedbirlerin alýnmasýný talep etti.Sn Apuk.ABD
örneðinde görülen ADA (Americans with Disabilities Act)
yasasýna dayalý engellilerin haklarý konusunda heryönlü bir yasanýn
onaylanmasýný önerdi.

DMD'nin nihai çalýþmalarý ve yuvarlak masa toplantýsýna, ABD Priþtine
Ofisi ve Agit tarafýndan mali destek saðlandý.
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Engellilerin içinde bulunduklarý aðýr
durumdan ve ayrýmcýlýðýn çeþitli türleriyle
karþý karþý kalmalarýndan endiþe duyan
BM, bu kiþilerin haklarýna iliþkin Sözleþme'yi
onayladý.Bu münasebetle bu
kategorideki kadýn ve kýzlarýn gerek
evlerinde gerekse de ev dýþýnda,en sýk
þiddet,yaralanma,kötüye
kullanma,yararlanma gibi risklere maruz
kaldýklarýný belirtmek istiyorum.Kadýn ve
kýzlara karþý çok çeþitli ayrýmcýlýðýn
yapýldýðý deðerlendirilmekte, dolyýsiyle,bu
kapsamda kadýn ve kýzlara eþit hak ve
özgürlüklerin saðlanmasý için tedbir
alýnmasý istenmekte.Sözleþme'yi
imzalayan devletler,Sözleþme ile garanti
edilen temel hak ve özgürlüklerin
saðlanmasý maksadýyla,kadýnlarýn
prosperitesi için tüm gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdürler.Keza,cinsiyet perspektifi, engelli olan kiþinin
haklarýnýn tümüyle gerçekleþmesi ve haklarýndan yararlanmasý

çabalarýnda gözlenmelidir.
Engelli çocuklara diðer çocuklarla eþitlik temelince tüm hak ve
özgürlükler saðlanmalýdýr.Bu çocuklara özel bir ilgi gösterilmeli , devlet
ise tüm aktivitelerde bu çocuklarýn çýkarlarýna öncelik tanýyarak
önplana almalýdýr.
Kosova'da bu kategorideki insanlarýn en yoksul olduklarýný gözönünde
bulundurarak, bu kiþilerin statüsüne yoksulluðun yaptýðý olumsuz
etkilerinin engelenmesi için gayret gösterilmelidir.
Engelli olan kiþilerin bireysel özerkliklerini saygýlarken,onlarýn kendi
hayatlarý ve baðýmsýzlýklarý hakkýnda karar almalarý hakkýna saygý
duyalým.
Önümüzde engellilerin haklarýna iliþkin Sözleþme'nin Kosova'nýn içinde
bulunduðu þartlarda uygulanmasý için ortak sorumuluk
bulunmakta.Sözleþme'deki maddeleri Kosova yasalarýna nasýl
eklemeli?Deðiþtirgeler yada yeni bir yasa mý?
Hiljmnijeta Apuk

ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Melissa Stone,sosyal psikoloji felesfesi doktorudur ve Kosova AGÝT
Misyonu'nda Ýnsan Haklarý ve Yasa Hakimiyeti Dairesi'ne baðlý insan
haklarý konusunda Merkez Danýþma Birimi'nin baþýnda bulunmaktadýr.
Bunun yanýsýra dr. Stone,iyi yönetim insan haklarý,eþit imkanlar ve
cinsiyet konularýyla ilgili olarak Baþbakanlýk Danýþma Bürosu'na
öðütlerde bulunmakatdýr.Kosova'da kaldýðý beþ yýllýk tecrübe,tüm
bakanlýklarda idare alanlarýnda insan haklarýnýn geliþtirilmesi ve
korunmasýna katkýda bulunmuþtur.
-Engelli bayanlara yapýlan ayrýmcýlýk konusunda neler
söyeleceksiniz?
Bayanlarýn erkeklerden daha fazla ayrýmcýlýða maruz
kaldýklarýný,engellilerin de engelli olmayan insanlardan daha fazla
ayýrýmcýlýk ile karþý karþýya kaldýklarýný biliyoruz. Engelli bayanlarýn tüm
görünürlere göre iki tarftan ayrýmcýlýða maruz kaldýðý hangi anlama
geliyor.Ayný þekilde engelli azýnlýk mensubu bayan,üç sebepten dolayý
ayruýmcýlýða maruz kalmasý tehlikesiyle karþýlaþmaktalar.Ek etmenler
bu kategorideki kiþilerin ayrýmcýlýða tabi tutulmalarý risklerini
artýrabilir.Söz gelimi aleni hizmetlerden yayarlanma imkanlarýnýn daha
yazýf olduðu kýrsal kesimler örnek alýnabilir.1999 yýlýnda yaþanan
savaþtan dolayý can kayýplara uðrayan acýlý bir aileden baþlayalým.
Engelliler Haklarý'nýn Korunumu Sözleþmeþi Kosova'da yasal
düzenlemelerde bir geliþmeyi oluþtururmuydu?
Yeni Sözleþme yeni bir netlik ve engellilerin haklarýný garanti altýna
almakta sözleþmeyi imzalayan her hangi bir ülkenin yükümlülüklerine
açýklýk kazandýrmýþ olurdu.Þu anda Sözleþme'nin BM Güvenlik Konseyi
tarafýndan onaylanmasý ve ülkelere etkisi olmasý amacýyla ülkelerin
ratifike etmesi bekleniyor.Onaylanmýþ yasaya maddelerin
eklenmesi,Kosova statüsü'nün belirlenmemesi olayýna
baðlýdýr.Dolayýsiyle Kosova Meclisi, onaylanmýþ yerli yasa olarak
Sözleþme'nin adapte edilmesi için kendi görüþünü bildirebilir.Bu,
insan haklarýnýn diðer enstümanlarýyla,Milli Azýnlýklarýn Korunmasýna
iliþkin Uluslararasý Sözleþme örneðinde yapýlmýþtýr.Bu olayda engelliler
haklarýna yönelik yeni bir sözleþmeyi kabul eden ve engelliler
hususunda özel bir bütçenin yer aldýðý faaliyet planý temelince
Kosova Hükümeti'nin özel etmenlerinin yükümlülüklerini belirleyen
böyle bir yasanýn onayýmý çok daha etkili olurdu.

Faaliyet plannýna koyulabilecek çok güzel bir fikir.Baþbakan'ýn tüm
Bakanlýk'larda insan haklarý birimlerini kurduðuna göre,sözkonusu
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-Engelliler haklarý konusunda kamuoyunu tanýtmak ve
bilinçleþtirmek amacýyla geliþmiþ ve demokratik ülkelerdeki olumlu
tecrübeler nedir?
Kosova'nýn kabul edebileceði çok güzel tecrübeler var.Ýyi örneklerden
biri engelli olan kiþileri belirlemekte hepimizin kullandýðý
terminolojidir.Ýnsan oðullarý gibi becerisi yada yeteneði olmayan kiþi
aslýnda becerisiz
deðildir,dolayýsiyle becerisiz
yada yeteneksiz yerine
engelli sözcüðnün
kullanýlmasý çok daha
uygundur.
Ýkinci örnekte, her hangi bir
kiþinin beceriksizliðe
yönelik programlar yerine
beceriye yönelik
programlarýn daha uygun
olduüu görülmektedir.
Kiþinin tekerlekli sandalyede
olmasý yada iþitme engelli
olmasý yada doðuþtan
özürlü olmasý,kiþinin
becerisiz yada yeneksiz
Dr. Melissa Stone
olduðu anlamýna
gelmez.Engellilerin günlerini
kaydetme gibi programlar,engelli olanlarýn becerilerine yöneliktir.Bir
çok durumlarda bu gibi kiþiler sunabilecekleri ve verebilecekleri çok
þeyler vardýr,ücretli olarak çalýþan her bir insan gibi çalýþmalarýnda
verimli olabilirler.
Okuyucularýmýza mesajýnýz nedir?
Kýsýtlý beceriler relatif konsepsiyondur.Dünyada her kiþinin güçlü ve
zayýf taraflarý vardýr ve engelli olanlar da bunlara benzerdir.Mühendis
olarak çalýþan bir kiþi maraton oyunlarýnda koþamadýðý için engelli
sayýlabilir mi?Yanýt haliyle hayýrdýr.Engellilerin haklarýný
saygýlayarak,güçlü tarafýmýzý temel almak için akýllý olurduk,neler
yapamayacaðýz konusuna konsantre olmalayalým,insanlarýn neler
yapabileceklerine,katkýda bulunabilmeleri için neler sunabileceklerine
ve aleni yaþamda nasýl yer alabileceklerine aðýrlýk vermemiz daha
hayýrlý olur.Küçük düzeltmeler ve tamamlamalarla,yeni sözleþme'deki
maddelere göre,tüm insanlara konuksever olabilecek yaþam ortamý
kurmakta Kosova çok daha yararlý atýlýmlar yapabilir.

No.11

Engelliler haklarý Sözleþmesi temelince devlet düzeyinde
engellilerin insan haklarýnýn ne denli saygýlandýðýnýn takip
edilmesi konusunda neler düþünüyorsunuz?

birimler, merkez düzeyde Hükümet etmenlerinin yeni Sözleþme'nin
maddelerini nasýl uyguladýðýný takip edebilir.
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EDÝTÖRDEN

Baðýmsýz bir yaþam

SPORLAR
TEKERLEKLÝ SANDALYE'DE TENÝS-6 ÇEÞÝT YARIÞMA
Tekerlekli sandalyede tenis yarýþý, ilk kez Barselona'da 1992 yýlýnda düzenlenen Paralimpik oyunlarýnýn yarýþ
programýna dahil edildi. ABD'de 1970 yýlýnda kurulan sporun bu branþýnýn kurallarý tüm dünyada
uygulandý.Yarýþma,geleneksel kurallardan olduðu gibi yarýþmacýlarýn
gerekçe ve strateji kurallarýndan ibarettir.
Tekerlekli Sandelyede Tenis Federasyonu,Uluslararasý Tenis
Federasyonu'na dahil edilmiþtir.
Tekerleki sandalyede tenisi tek ve takýmda iki yarýþmacýdan oluþan
çiftler halinde oynanmakta.
Paralimpik tenis yarýþmalarý,6 çeþit branþta yapýlmakta:
Tek erkekler
Tek bayanlar
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Çift erkekler
Çift bayanlar
Tektaraflý dörtlü
Ýkili dörtlü
ABD tenis takýmý dünya birinciliðini kazandý.

KÜREK YARIÞMASI
Adapte edilmiþ sporlarlardan kürek
yarýþmasý,engellilere yönelik bir spor dalýdýr ve
kürek yarýþmalarý için onaylanan kurallara tabi
deðildir.Bu spor yarýþmasý 2005 yýlýnda yapýlan
Paralimpik Oyunlarý'nda ilk kez programa alýndý.
Ýlk resmi yarýþlar da 2008 yýlýnda Pekin'de
düzenlenecek olan Paralimpik Oyunlarý
çerçevesinde yapýlacak.
Adapte edilmiþ kürek yarýþmalarý erkekler ve
bayanlar tarafýndan tatbik edilmektedir ve eþit
olan dört kanu ile yapýlmaktadýr.Yarýþlar 1000
metrelik alanlarda gerçekleþtirilmektedir.
Bu branþtaki kurallarý düzenleyen yetkili organ
Uluslararasý Kürek Federasyonu'dur.

JUDO
Judo fiziki ve stratejik performanslarý,dokunma,dengeyi koruma ve duygu
tekniklerini belirleyen bir spor dalýdýr.Yarýþmacýlar rakipleri karþýsýnda
dengelerini bozmamalarý için farklý teknikler kullanmaktalar.Bu spor,
engellilere,az görenlere ve az görenler ile atletizým sporcularýna açýktýr. Bu
sapor dalýnýn yetkilisi Uluslararasý Spor Federasyonu (ÝBSA) ve Uluslararasý Judo
Federasyonu'dur (ÝJF) Seul'de 1988 yýlýnda düzenlenen Paralimpik
Oyunlarý'nda ilk kez yer alan bu spor branþýnda 2004 Atina Oyunlarý'nda 30
ülkeden gelen bayan ve erkek yarýþmacýlar yarýþtý.
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Toplumun geliþme düzeyi enegellilerle olan iliþkilerle ölçülmektedir

Bu yasayý onaylamakta Hükümet gecikmiyor mu?
-Evet,dolayýsiyle Hükümet tarafýndan bu yasanýn
görüþülmesi,onaylanmasý ve uygulanmasý zamaný
gelmiþtir.Bununla engellilerin pozitif enerjisinden
yararlanýlacak,enegllilerin profesyonel becerisi,iþ hevesi gün
yüzünü görecek, öte yandan da engellilerde iþsizlik oraný
düþecek ve onlara karþý
yapýlan ayrýmcýlýk
azalacak.Tüm kategorideki
vatandaþlarýn haklarý
saygýlanmadan bir toplumda
geliþmenin olmayacaðý ve
demokrasinin
geliþemiyeceðini unutmamak
gerekir.
Okurlarýmýza mesajýnýz nedir?
“Toplumun geliþme düzeyi
enegellilerle olan iliþkilerle
ölçülür” þeklindeki eski olan bu
düþünce unutulmamlýdýr.

BEYAZ DEÐNEKLÝ ADAMIN HAFTASI
15 Ekim tarihinde “Beyaz Deðnekli Adamýn Uluslararasý Haftasý” adlý
organizasyon törenle açýldý.Birkaç günlük organizasyona Kosova'nýn
dört bir yanýndan büyük sayýda görme ve az gören engelli,hükümet
temsilcileri ve engellilerin sorunlarýyla ilgilenen HDÖ-ler katýldý.
Törene katýlanlarý selamlayan Kosova Körler Derneði Baþkaný sn.Bujar
Kadriu,diðer demokratik ülkelerde olduðu gibi Kosova'da da körler
yasasýnýn çýkarýlmasý için hükümet yetkililerine çaðrýda bulundu.
Ýyi yönetim dairesi müdürü sn.Habit Hajredini yaptýðý
konuþmada,engellilerin desteklenmesi gereðinin önemine
deðinerek,hükümetin bu kategorideki insanlarý destekleyeceðini belirtti.
Yapýlan törenin ardýndan ayný günde Priþtine uluslararasý körler derneði
baþkaný sn.Ejup Rashica ve iþ arkadaþlarý tarafýndan örgütlenen
toplantýda,görme ve az gören engellilerin karþýlaþtýklarý sorunlar
tartýþýldý.Ardýndan ”Prishtina” oteli sahibi 100 görme engelli kiþiye akþam
yemeði verdi.
Hafta içinde de bu dernek polis þefi sn. Sheremet Ahmeti ile bir görüþme
tertipledi.Görüþmede trafik alanýndaki imkanlardan söz
edildi.Güvenliðin saðlanmasý amacýyla sesli trafik ýþýklarýnýn
uygulamaya konmasý gereðine iþaret edilerek,görme engellilerinin
daha kolay tanýnmasý için beyaz deðneðin önemine deðinildi.
Ayrýca engellilerin polis hizmetlerinde çalýþmalarý imkaný üzerinde de
duruldu.Sn. Sheremet Ahmeti,güvenlik ile iþbulma imkanlarýnýn
saðlanmasý için çaba harcayacaðýný belirtti.

Sayfa 5

“Beyaz Deðnekli Adamýn Uluslararasý Haftasý” Kosova'nýn bir çok yerinde
çeiþtli törenlerle kaydedildi.
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Ayrý bir görüþmede Priþtine Belediye Meclisi Baþkaný Ýsmet Beqiri yardým
vaadinde bulunarak,þehirde daha büyük sayýda sesli trafik ýþýklarýnýn

koyulmasý için gayret sarfedeceðini,ayrýca Priþtine Belediyesi
tarafýndan mali destek saðlanacaðýný açýkladý.
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Engellilerin rehabilitasyonu ile istihdam edilmesi yasa önergesi ,ele
alýnma aþamasýna girdi.Yasa önergesi Çalýþma ve Sosyal Bakanlýðý
tarafýndan önerildi.Bu münasebetle Ýþ yasasý ile Ýþ Ýliþkileri Bürosu baþkaný
Gjjylinaz Novobrdaliu-Gola ile yasa önergesi konusunda konuþmasýný
rica ettik.
-geliþmiþ ülkelerdeki standartlara yaklaþmak amacýyla, bu yýl
engellilerin haklarýndan konuþulmakta, onlarýn eðitimi,istihdam
edilmesi,hýzlatýlmýþ eðitime ve istihdam programlarýna
katýlýmlarýndan söz edilmekte.Engelli olan kiþilerin, bilgili, iþ
yapmak için istekli ve hevesli olduklarý, ancak iþ bulmakta sayýsýz
zorluklarla karþýlaþtýklarý yadsýnamaz bir gerçektir.Ýstihdam
edilmeleri sýrasýnda engelliler iþverenlere,diðerlerine kýyasla fazla
bir harcamý gerektirmiyor.Savaþýn bir sonucu olarak yoksulluk ve
iþsizliðin yüksek oranlara vardýðý bir durum içindeyiz,dolayýsiyle
mevcut durumun düzelmesi için zamana ihtiyaç var.Mevcut
þartlar,bu kategorideki insanlarýn istihdam edilmesini daha da
zorlaþtýrmaktadýr.Bu duruma ilk sýrada bu alaný
düzenleyecek,ayrýca daha büyük bir sayýda engellileri istihdam
edecek olan iþverenleri teþvik edecek tedbir ve yükümlülüklere
yer verecek ilgili yasalarýn yokluðu yol açmaktadýr.
-Mevcut durumun üstesinden gelinmesi için toplulumun
herhangi bir planý var mý?
-2006 yýlý yasa önergesi stratejisi çerçevesinde Hükümet
“Engellilerin profesyonel Rehabilitasyonu ve Ýstihdamý” yasasýný
öngörmüþ bulunuyor. Ýþ yasasý ile Ýþ Ýliþkileri Bürosu,Çalýþma ve
Sosyal Bakanlýðý bünyesindeki Ýþ ve Ýþbulma Dairesi
çerçevesinde engellielrin profesyonel rehabilitasyonu ,istihdamý
ve genel ile özel þartlarda istihdamý ve sözkonusu yasanýn
maddelerini ihlal etmesi durumunda iþverenin sorumluluðunu
düzenlecek bu yasasýnýn ilk tasarýsýný iþleme almýþtýr.
Ýlk tasarýsýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan hükümet düzeyinde
diðer çalýþma gurubu ile çalýþmalar baþlatýlmalý,daha sonra da
bu çalýþma gurubunun çalýþmalarýný sona erdirmesinin

ardýndan sözkonusu yasa hühümet ayarýnda ikinci çalýþma
gurubunun çalýþmalarýndan sonra önerge halini alacaktýr.
“Engellilerin Profesyonel Rehabilitasyonu ve Ýstihdamý”yasasý
açýklama belgesi ile görüþülmek üzere Hükümet'e sevkedilir.

Baðýmsýz bir yaþam ...

Ýþ yasasý ile Ýþ Ýliþkileri Bürosu baþkaný
Gjjylinaz Novobrdaliu ile röportaj

Kosova'da güncel olaylar ...
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ENGELLÝLER HAKLARI SÖZLEÞMESÝ
Neden Sözleþme?
Engelliler için özel bir
Sözleþme'ye neden gerek
duyulmaktadýr.Engelliler tüm
diðer insanlar gibi ayný
haklardan yararlanmýyor mu?
Ýnsan Haklarý
Beyannamesi'nde yer alan
haklar dünyada herkesin
korunmasý için yeterli
olurdu.Ancak uygulamada
belli guruplar kapsamýnda
olan kadýnlar, çocuklar ve
mülteciler, diðer guruplara
kýyasla çok daha aðýr bir durum
içinde bulunmuþ,dolayýsiyle
yürürlükte olan ululslararasý
sözleþmeler bulunmakta. Bu
sözleþmelerle sözkosunu
guruplarýn haklarý koruma altýna
alýnmaktadýr.Buna göre sayýsý 650
milyon olan ve dünya nüfusunun
% 10 oranýný oluþturan
engelliler,genelde saðlýklý
insanlarýn imkanlarýndan
yararlanmak için engelli
durumdadýr.Engelliler fiziki ve
sosyal zorluklara karþý karþýya
kalmaktalar . Bu zorluklar da
þunlardýr:
Eðitim alma hakkýnýn
gereçekleþtirilmesi zorluðu;

korumaktýr.Sözleþme,kiþisel
hareket etme,saðlýk,
eðitim,iþbulma,giyim,rehabilitasy
on,siyasi hayata katýlým,eþitlik
saðlanmasý ve ayrýmcýlýk
yapýlmamasý gibi kilit alanlarý
kapsamaktadýr.Sözleþme,toplums
al zorluk olarak kabul ettiði ve
beceriksizliðe yol açan
önyargýlara karþý koyulmasý ve
insan haklarý konusunda
toplumsal esirgeme alanýnda
rahatsýzlýk yaratan beceriksizlik
hususunda hüküm süren
görüþlerde önemli deðiþikliklere
yer vermektedir.
Sözleþme yeni haklar yaratýyor
mu?
Sözleþme, yeni bir hakký ortaya
çýkarmýyor yada yeni haklar icad
etmiyor. Sözleþme varolan
haklarý ifade ediyor ve engellilerin
durum ve ihtyaçlarýna ýþýk tutuyor.
Varolan
yasalar uygulanýyor mu?
Bazý ülkeler bu alanda her yönlü
yasalarý yürürlüðe
koyarken,ülkelerin çoðu bu
yönde adým atmýþ
deðildir.Ayrýmcýlýðý içinde
barýndýran uygulamalar
nedeniyle engelliler
toplumun gölgesinde kalmýþ
yada dýþýna itilmiþ
durumdalar.Bunun bir
sonucu olarak da engellilerin
haklarý dikkat çekmiyor.Yasal
açýdan görevlendirme
yapacak uluslararasý bir
standart, her yerde
engellilerin haklarýnýn garanti
altýna alýnmasý için gerekli
görülmektedir.

Sözleþme'nin
yürürlüðe
girmesinden
hemen sonra
yasalarýn
uygulanmasýný
onaylar.
Çocuk ve kadýn
haklarý gibi insan
haklarýna ait diðer
anlaþmalar,haklarýn
ihlallerinin
önlenmesinde son
derece büyük rol
oynamýþtýr.
Sözleþme'n
in engellilerin hayatýný
düzelteceðine inanmak
gerçekçi midir?
Tarih boyunca engellilere
toplumsal korunma isteyen ve
saygýdan çok özür dilenen
bireyler olarak bakýlmýþtýr.Bu
sözleþme,beceresizlik
konusundaki görüþlerin
deðiþmesinde olduðu gibi tüm
insanlarýn bütün imkanlarla
yaþamalarýný mümkün kýlmanýn
zorunlu olduðunu toplumlarýn
kabul etmelerini saðlamakta
önemli bir adýmdýr.
Sözleþme'nin uygulanýþý
uluslararasý düzeyde nasýl takip
edilecek?
Engellilerin haklarýný korumakta
çaba gösterenler,insan haklarý
alanýndaki ilerlemeleri takip
edecek ilgili temsilcilerden
oluþacak geniþ bir aðýn
kurulmasýna yardýmcý
olabileceðini düþünmekteler.
Engelli kiþi kimdir?

Gerekli kalifiyeye sahip
olmalarýna raðmen,iþbulma
zorluðu;
Bilgi ve haberlere ulaþma
zorluðu;
Uygun saðlýk hizmeti görme
zorluðu;
Çevrede hareket etme zorluðu;
Ortama uyma ve ortama kabul
edilme zorluðu;
Sözleþme neleri kapsýyor?
Sözleþme'nin baþlýca
amacý,engellilere mutluluk
saðlamak ve insan haklarýnýn
tümünü eþit olarak saðlamak ve

Engelliler Kiþileri Ýçin Eþit
Ýmkanlarla ilgili BM Standart
Kurallarý (1993) bazý ülkelerde
engelliler konusunda yasalarýn
çýkarýlmasýnda örnek olarak
alýnmýþtýr.Bu kurallar engellilerin
diðerleriyle birlikte eþit
imkanlardan yararlanmalarýna
iliþkin siyasette ana yönlere ýþýk
tutmaktadýr.Standart Kurallarý
zorunlu kurallar deðildir ve
engelliler haklarýnýn korunmasý
için gayret gösterenler, Sözleþme
olmadan yerine getirilecek
yükümlülüklerin bulunmadýðýný
belirtmekteler.
Sözleþme somut olarak neleri
getirecek?
Sözleþme'nin imzalanmasýyla bir
ülke anlaþmada yer alan yasal
yükümlülükleri kabul etmekte ve

Becerilerde kýsýtlýlýk , fiziki, zihinsel
ile görme,iþitme,yürüme ve zihnin
geliþmesinde beliren sorunlardan
kaynaklanan engeller olabilir.Bazý
insanlar ayný anda bir kaç
hareketten mahrumlar ve
bunlardan bazýlarý yada çoðu
yaþamlarýnýn bir bölümünde fiziki
sakatlanmalar, hastalýk yada
yaþlýlýktan dolayý bir harekette
engelle karþýlaþmýþ olacak.
Sözleþme
devletler için yükümlülükler
yaratacak mý?
Yanýtý evet olmakla
birlikte,devletler herhangi bir
ayrýmcýlýk yapmadan engelli olan
kiþilerin haklarýna özen
gösterilmesi için tedbir almakla
yükümlüler.Bu
tedbirler,ayrýmcýlýða karþý

yasalarýn onaylanmasý,engellilere
yönelik ayrýmcý yasa ile
uygulamalarýn yürürlükten
kaldýrýlmasý ve yeni politikalar ile
programlarýn hazýrlanmasýnda
engellilerin gözönünde
bulundurulmasýný öngörüyor.Diðer
tedbirler,engellilere iyi hizmetler
saðlanmasýný öngörüyor.
Sözleþmenin onaylanmasý
ülkeler için ekonomik açýdan
bir anlam taþýyor mu?
Yanýt evettir.Temel insan haklarýna
fiyat biçilmesi mümkün
olmadýðýna göre,engellilere
kendi potansiyeline göre dolu bir
hayat sürdürmelerini saðlamanýn
ekonomik olduðu ortaya
çýkmaktadýr.
Sözleþme'nin uygulamasý kaça
mal olacak?
Sözleþmeyle,ülkelerin
potansiyeline baðlý olarak çoðu
maddelerin uygulanmasýnda
“gerçekçi bir ilerleme”
kaydedilmesi talep edilmekte.Bu
yönde atýlacak bazý adýmlar,mali
kaynaklarýn kýsýtlý olduðu ülkelerde
de para istiyecektir, iyi ama
engellilerin ihtiyaçlarýný tespit
eden uluslararasý toplumun
yardým sunacaðý umut
edilmekte.
Sözleþmeyle ilgili olarak
deðiþmelerin yapýlmasý sadece
engelliler için deðil,genelde tüm
diðer insanlar için de yararlý
olacak.Asansör ve yürüyen
merdivenler,herkes için imkanlar
saðlýyor.Zaman kaybetmeden
sözleþmenin uygulanmasý için
gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý
yeni fikirlerin üretilmesine zemin
yaratacak ve sadece
enegellilerin deðil tüm insanlarýn
hayatýný da düzeltecek.

Sayfa 6

Toplum
neler kaybediyor?

Zamanla yeni inþaatlarýn
enegellilerin ihtiyaçlarýna
cevap verecek modeller
gereðince yapýlmalýdýr.Dünya
Bankasý yaptýðý
incelemelerde,yapým sýrasýnda
binalara bu özelliklerin
eklenmesinin asgari
harcamalara neden olduðu
sonucuna vardý.Binalarýn uygun
hale getirilmesi,toplam yapým
masrafýnýn yüzde bir oranýndan
azdýr.

Farklý alanlarda becerikli
olanlarý toplum
kaybediyor.Engelliler bir çok
alanlarda katký
sunabilirler.Engelliler , halkýn
diðer bölümüne kýyasla en
yüksek düzeyde iþsizlik ile
karþýlaþýrken, araþtýrmalar
hemen hemen tüm alanlarda,
yapýlan bir iþte engellilerin,diðer
insanlara karþýn daha büyük
performans gösterdiklerini

kanýtlamýþtýr.Bakým masraflarýnýn
yüksek düzeyde olmasý,
eksikliklerin devamlý olarak telafi
edilmesi,engellilerin iþ yerindeki
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn
çok pahalý olduðu düþüncesi
hüküm sürmektedir.Bunun
yanýsýra,engellilerin iþe kabul
edilmesinin iþverenlere büyük
masraflara yol açaðý korkusu,
yersizdir.ABD'de 2003 yýlýnda
yapýlan
araþtýrmalarda,iþverenlerin
dörtte üçünün engellilerin özel
bir gereksinime ihtiyaç
duymadýklarýný açýkladýklarýný

gün yüzüne çýkarmýþtýr.

Hiljmnijeta Apuk,
Konunun hazýrlanmasýna Ýyi
Yönetim Dairesi Müdürü
sn.Habit Hajredini,Baþbakanlýk
Ofisi ve kuruluþundan bu yana
Little People of Kosova Yönetim
Kurulu üyesi sn.Dijana Toska
katký sunmuþlardýr.

Kosova'da güncel olaylar ...

Binalarýn uygun hale
getirilmesi pahalý mýdýr?

KOSOVA'DA GÖRME ENGELLÝLERE YÖNELÝK SPOR GELÝÞÝYOR
-Jelle Mols (Belçika)

Kosova'da görme engellilerin bu sporunun
Avrupa Görme Engelliler Sporlarý
Federasyonu'na kabul edilmesi imkaný arttý.

-Walter Tielemans (Belçika)
Ýpek,Kosova Görme Engellileri Sporlarý
Federasyonu tarafýndan düzenlenen üç günlük
seminere evsahipliði yaptý.Seminerde ÝBSA' nýn
(Internacional Blind Sports Federatio) ünlü
uzmanlarý konuþma yaptýlar.
Kosova görme engelliler Sporlarý Federasyonu
Baþkaný sn.Daut Tishuki'nin bu yýlýn Temmuz
ayýnda Belçika'yý ziyaret etmesi,genelde görme
engellilere yönelik sporlarýn geliþmesini teþvik
eden seminerin yapýlmasýna yardýmcý oldu.
Seminer;
-Rob 't Hart (Holanda)
-Joke' t hart (Holanda)

tarafýndan yönetildi.
Seminerde Kosova'nýn 7 gollball takýmýnýn
antrönör ve kaptanlarý olduðu gibi gollball
sporunun 15 hakem adayý da katýldý.

Seminere,Kültür ve Spor Bakanlýðý bünyesindeki
Spor Dairesi,Belçika Spor Bakanlýðý ve
“Dukagjini” þirketi maddi destek saðladý.

Seminer,gollball(IBSA 2006) oyunun en
yeni kurallarýný öðrenme gurubu,resmi
hakemlerin diploma almasý gurubu ve
takým antrönör ve kaptanlarýnýn
eðitilmesi gurubu olmak üzere üç
gurup halinde çalýþtý.
Üç günlük çalýþmalardan sonra 15
hakeme diploma verildi ve takým
antrönör ile kaptanlar eðitildi.

- Knut Kursawe (Almanya)
-Colette Altwasser (Almanya)
-Tom Janssen(Belçika)

Seminer Kosova'da Gollball lig
yarýþmalarýnýn baþlamasý öncesinde
atýlan önemli bir adýmý oluþturmakla
birlikte,bu seminerin katkýlarýyla

FERÝZOVÝK “HENDÝFER” HdÖ
Ferizovik “Hendifer” HDÖ(
DMD Gönüllü Tanýtým
Programý ortaklarýndan)
þehrin merkezinde bir defile
gösterisi düzenledi.Defilede
250 engelli yer aldý.Sýradýþý
olan bu defileyi bin kadar
vatandaþ izledi.

Sayfa 7

DMD Gönüllü Tanýtým Programýna (Disability Mentoring Day)
Kosova'dan dahil olan HDÖ arasýndaki ortaklýk sayesinde engelliler
için bir günlük çalýþma kampanyasý düzenlendi.Bu organisazyon,ABD
kökenli DMD'nin uluslararasý kampanyasý çerçevesinde örgütlenmiþ
olup,bu faaliyet bütün dünyada uygulanmaktadýr.
DMD kampanyasý kapsamýnda Kosova Gümrük Hizmetleri ile “Little
People of Kosova” HDÖ ile iþbirliði sayesinde 16 Kasým gününde 45
engellinin Kosova Gümrük Hizmetlerinin Kosova'daki tüm þubelerinde
bir günlüðüne iþ yapmasý organize edildi.Engellilere bir günlük
çalýþmalarýnýn karþýlýðý olarak 10' ar euro verildi.Gümrüðün bu jestini
diðer kurum ve kuruluþlar ile özel sektör hizmetlerinin de izlemesi
gerekir.
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“DMD için Kasým” adýnda
sözkonusu kampanyayý
tertipleyen Xhevat Ýslami ile
Fazile Bungu,þimdiye kadar
45 engelliye bir günlüðüne
iþ bulduklarýný,geçenlerde
yapýlan temaslarýn sona
ermesinin ardýndan 112 engellinin ( görme,iþitme,yürüme ve zihinsel engelliler)
daha bir günlüðüne kamu ve özel kesim kuruluþlarda iþ yapmasýnýn beklendiðini
açýkladýlar.
Sözkonu programýn koordinatörlerinden Xhevat Ýslami yaptýðý açýklamada,Kosova
toplumunun kendi ortamýnda engellileri entegre edeceðini umut etmekteyiz.
Bizler ise DMD Gönüllüler Programý'ndaki ortaklýðýmýz sayesinde profesyonel
becerimizi geliþtirmeyi çalýþacaðýz” dedi.

ÝSTÝHDAM AYI
GÜMRÜK-EÞÝTLÝK GÜNÜ
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Kosova'da görme engellilere yönelik spor
hakkýnda üç günlük seminer düzenlendi.
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