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21. yüzyýlda, dünyada yoksulluk içinde
yaþayan insanlarýn çoðunluðunu çocuklar ve
kadýnlar oluþturmaktadýr. Ýnsanlýðýn ilerlemesi
ve genel olarak kalkýnma, kadýnlarýn ve
çocuklarýn geliþmelerine, haklarýnýn yaþama
geçirilmesine baðlýdýr. Tüm dünyada her yýl
500.000'den fazla kadýn gebelik ve doðum
nedeniyle kaybedilmekte, her yýl yaklaþýk 8
milyon bebek yenidoðan döneminde
ölmektedir. Dünyanýn deðiþik ülkelerinde
Dünya Saðlýk Örgütü’nce (DSÖ) hazýrlanan
Güvenli Annelik Programý ve bu program
kapsamýnda Anne-Bebek Paketi
uygulamalarýnýn olumlu sonuçlarý alýnmaktadýr.
Çocuk yaþatma alanýnda 1980'li ve 1990'lý
yýllarda saðlanan ilerlemeler, Kadýnlara Karþý
Her Tür Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý
Sözleþmesi’nin (CEDAW) ilkeleri, Çocuk
Haklarý Sözleþmesi’nin içeriði ve Dünya Zirvesi
hedeflerine yaklaþýlmasýný saðlayan giriþimler
bu tür kazanýmlar arasýndadýr. 10 Aralýk
1948’de Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi
ile baþlayan, 20 Kasým 1989’da Çocuk Haklarý
Deklarasyonu ve daha sonra Nüfus ve Geliþim
Evrensel Konferansý (1994, 1995) rapor ve
sonuç bildirileri, Birleþmiþ Milletler’in çeþitli
bölüm acentalarý tarafýndan yayýmlanan
yönergeler ve hareket programlarýnýn hepsinin
amacý kadýn ve çocuklarýn statüsünün
düzeltilmesidir.

Barselona Deklarasyonu’nun hazýrlanmasý
ve daðýtýlmasý fikri 5. Dünya Perinatal Týp
Kongresi Organizasyon Komitesi öncülüðünde
olmuþtur. Bu deklarasyon ilk kez üreme saðlýðý
kriterleri temel alýnarak düzenlenmiþtir. Ýlk
taslak perinataloji alanýnda uzmanlaþmýþ bir
çalýþma grubu, biyoetik, ebelik ve geliþme
alanlarýnda çalýþan sivil toplum örgütleri
tarafýndan oluþturulan bilirkiþilerce
hazýrlanmýþtýr. Oluþturulan metin daha sonra
"Perinatal Týp Dünya Organizasyon Kurulu"
tarafýndan deðerlendirilmiþ ve bazý
deðiþiklikler yapýldýktan sonra 300'ün üzerinde
bilimsel topluluk, mesleki kurul ve sivil toplum
örgütünün görüþ ve deðiþiklik önerilerine
sunulmuþtur. Barselona Deklarasyonu’nun
esas amacý: toplumda görüþ oluþturmak,
toplumu uyandýrma, saðlýk alanýnda
çalýþanlarýn dikkatini çekmek, hükümetler ve
uluslararasý enstitülerden etkin geribildirim
almaktýr. Bütün sponsor, iþbirlikçi ve katýlýmcý
organizasyonlarýn onaylarý alýnarak "Barselona
Deklarasyonu" milletler üstü politik ve saðlýk
organizasyonlarýna, dünyada tüm ülkelerin
hükümetlerine, demokratik parlomentolarýn
kanun yapýcýlarýna, amacý üreme saðlýðýna
hizmet olan tüm özel ve toplumsal kuruluþlara
sunulacaktýr. Amaç tüm bu kurumlarýn
Deklarasyon’da yer alan "Anne ve Yenidoðan
Haklarý"nýn gerçekleþmesi için biraraya
gelmesini, harekete geçmesini saðlamaktýr. Bu
dökümanýn uluslararasý sunumu, dünyanýn her
yerinden 3000'nin üzerinde perinatoloðun
katýlýmýyla Barselona’da gerçekleþen 5. Dünya
Perinatal Týp Kongresi (23-27 Eylül 2001)
bünyesinde gerçekleþmiþtir. Bu Deklarasyon’a
þimdiye kadar 200'ün üstünde bilimsel
oluþum, topluluk, hükümet dýþý ve insani
organizasyonlar katýlmýþtýr.

Katýldýðýmýz bu bilimsel toplantýda bize
ulaþan deklarasyonun, gecikmeden en geniþ
hedef kitleye ulaþmasýný amaçladýk.

Anne Haklarý Deklarasyonu
1. Annelik özgür bir seçim olmalýdýr. Her

kadýn çocuk sahibi olmak için en iyi
zamanlamaya, sahip olmak istediði çocuk
sayýsýna ve doðumlar arasý bekleme süresine 
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reddedilmeye maruz kalmama hakkýna
sahiptir.

8. Annelik hakký sosyal yapý ile
sýnýrlandýrýlmamalýdýr. Tek ebevyenli aileler de
iki ebevyenli aileler kadar annelik hakkýna
sahiptir.

9. Her anne üreme ile ilgili kararlarda,
baba ile sorumluluk paylaþma hakkýna
sahiptir. Babanýn, annenin kararýna saygý
gösterme sorumluluðu vardýr. Bütün kadýnlar
annelik ile ilgili eþi tarafýndan baský görmeme
ve zorlanmama hakkýna sahiptir. Bir çift için
üreme kararý, kadýn ve erkeðin arasýnda eþitlik
ve eþ sorumluluk ile alýnmasý gereken bir
karardýr.

10. Bütün kadýnlar emzirmenin yararlarý
ile ilgili bilgilendirilme ve doðumdan hemen
sonra emzirmeye baþlamak için özendirilme
hakkýna sahiptir. Ancak bütün kadýnlar sosyal
ya da kültürel olarak ön yargý ile karþý karþýya
kalmaksýzýn istediði süt verme biçimini
özgürce seçme hakkýna sahiptir.

11. Bütün kadýnlar kendini ve fetusunu
etkileyecek karar verme iþlemine (taný ve
tedaviler) katýlma hakkýna sahiptir. Bütün
kararlar önceden bilgilendirilme sonrasý
özgürce alýnmalýdýr.

12. Bir kurumda doðum yapan
kadýnlarýn kendisi için kültürel önem
taþýyan bebeði ve kendi için giyinme ve
beslenme biçimine, plasentanýn kullanýmý
ve diðer giriþimlere karar verme hakký
vardýr. Bütün kadýnlar hastanede yatýþ
sürecinde, kendi ve bebeðinin saðlýðýnýn izin
verdiði ölçüde bebekleriyle sürekli birlikte
olma hakkýna sahiptir.

13. Toplumdan dýþlanmaya neden olacak
ilaç baðýmlýlýðý, AIDS ya da diðer týbbi ve
sosyal sorunlarý olan gebe kadýnlar özel
yardým programlarý alma hakkýna sahiptir.
Göçmen olan gebe kadýnlar ev sahibi ülkenin
kadýnlarýyla ayný koþullarda yardým alma
hakkýna sahiptir.

14. Bütün kadýnlar gizlilik hakkýna
sahiptir. Saðlýk çalýþanlarýnýn görevi kadýnlarý
güven duyma hakkýna saygý göstermektir.

Biz saðlýk çalýþanlarý, genel olarak
toplumlarýn ve kadýnlarýn üreme saðlýðý ile ilgili
haklarýnýn saðlanmasýndaki geri kalmaya
neden olarak kaynak eksikliðini kabul
etmemeliyiz. 

Yenidoðan Haklarý Deklarasyonu
1. Ýnsan haklarý evrensel beyannamesi 

karar verme hakkýna sahiptir. Her kadýn için
etkin doðum kontrol yöntemleri eriþilebilir
olmalýdýr.

2. Bütün kadýnlar üreme saðlýðý, gebelik,
doðum ve yenidoðan bakýmý ile ilgili bilgi
ve yeterli eðitim alma hakkýna sahiptir.
Saðlýk hizmetleri ve çalýþanlarý böyle bir
eðitimin kadýna ve eþine saðlanmasýndan ve
prenatal bakýmýn ayrýlmaz bir parçasý olan
hazýrlýk dönemine birlikte katýlmalarý için
özendirilmelerinden sorumludur.

3. Bütün kadýnlar dünyada her ülkede
hükümetler tarafýndan garanti altýna
alýnmýþ, gereksiz risklerin uzaklaþtýrýldýðý ve
doðru yardým alabildiði bir gebelik süreci
geçirme hakkýna sahiptir. Bütün kadýnlar
gebelik sýrasýnda yeterli saðlýk hizmeti ve
koruyucu önlemleri hak eder. Gebelik
sýrasýndaki saðlýk hizmetlerinin nitelikli ve
yeterli kaynaklara sahip olmasý gereklidir.
Obstetrik bakým sýnýr tanýmaz. Obstetrik
bakým sýrasýnda kültür ve inanç farklarý dikkate
alýnmalýdýr.

4. Bütün kadýnlar, gebelik ve doðumda
uygulanabilecek teknolojik geliþmeler ve
giriþimlerle ilgili yeterli bilgi alma ve var
olan en güvenli uygulamalara ulaþma
hakkýna sahiptir. Bütün gebe kadýnlar
prenatal taný için uygulanabilecek giriþimlerle
ilgili bilgi alma hakkýna sahiptir. Bu testlerin
yaptýrýlma kararý önceden bigilendirilerek
özgürce alýnmalýdýr.

5. Bütün kadýnlar gebelik sýrasýnda
yeterli beslenme hakkýna sahiptir. Kadýnýn
beslenmesi, bebeðin saðlýklý beslenmesi ve
annenin saðlýðý için gerekli bütün besinleri
saðlayacak þekilde olmalýdýr.

6. Bütün çalýþan kadýnlar gebelik
nedeniyle ve gebelik sýrasýnda dýþlanmama
hakkýna sahiptir. Çalýþma yaþamýný var olmasý
ve sürdürülmesi gebelik nedeniyle bir
ayrýmcýlýk durumu yaratmaksýzýn garanti altýna
alýnmalýdýr. Anne olma hakký, hükümetlerin
çalýþmayý düzenleyen yasalarý ile, maaþýný
etkilemeksizin ve iþini yitirme riski
yaratmaksýzýn annelik izni ve doðum sonrasý
çalýþma programýna uyum saðlamasýný garanti
altýna alacak biçimde koruma altýna
alýnmalýdýr. Anneler çalýþma saatlerinde
çocuklarýný emzirme hakkýna sahiptir.

7. Bütün kadýnlar istemli olarak
gebeliklerini sonlandýrdýklarýnda
ayrýmcýlýða, cezalandýrýlma ve sosyal
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yaþamýn bütün evrelerini kapsar. Bütün
insanlar eþit, erdemle, özgür doðarlar.

2. Bir insan olarak yenidoðanýn onuru
üstün deðerdedir. Yenidoðanlar "Çocuk
Haklarý Anlaþmasý" gereðince korunmalýdýr.

3. Her yenidoðan yaþam hakkýna
sahiptir. Bu hakka dil, din, ýrk, ekonomik
durum, cinsiyet, doðum yeri ve diðer ayrýmlar
yapýlmaksýzýn tüm insanlar ve hükümetler
saygý göstermelidir. Devletler çocuklarýn
ayrýmcýlýktan korunmasý için gerekli önlemleri
almalýdýr.

4. Her yenidoðan yaþamýnýn kültürel,
politik ya da dini nedenlerle riske
atýlmamasý hakkýna sahiptir. Hiç kimse kýsa
ya da uzun dönemde yenidoðanýn saðlýðýný
riske atacak ya da fiziksel bütünlüðünü
etkileyecek herhangi bir hareketi uygulama
hakkýna sahip deðildir. Hiçbir koþul altýnda
verilen hiçbir hasar mazur görülemez.

5. Her yenidoðanýn doðru kimlik,
milliyet ve kurumsal güvence tesbitine
hakký vardýr. Devlet bu hakký, diðer yaþlardaki
bireylere saðladýðý ölçüde garanti altýna
almalýdýr.

6. Her yenidoðan daha sonraki
yaþamýnda kendisinin azami fiziksel,
zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal geliþimini
saðlayacak saðlýk, sosyal ve duygusal
bakýmý alma hakkýna sahiptir. Toplumlar bu
hakka saygý gösterilmesi için bütün
gereklilikleri hazýrlamak sorumluluðunu taþýr.
Ebevyenlerin ya da vasinin müdahele ihtimali
olmayan ve hekimin çocuðun haklarýný
korumaya zorlandýðý acil durumlar dýþýnda,
yenidoðanýn özgürlüðünü kýsýtlayacak, hiçbir
týbbi giriþim aile onayý alýnmaksýzýn
gerçekleþtirilmemelidir. Ekonomik ya da sosyal
sýnýf gözetilmeksizin, ilgi eþitliði saðlanmalý ve
her türlü ayrýmcýlýk mutlak reddedilmelidir.

7. Her yenidoðan büyümesini garanti
altýna alacak doðru beslenme hakkýna
sahiptir. Annenin süt vermesi kolaylaþtýrýlmalý
ve desteklenmelidir. Anneye ait kiþisel, fiziksel
ya da psikolojik nedenlerle anne sütü
verilmesinin mümkün olmadýðý durumlarda
doðru, yapay beslenme saðlanmalýdýr.

8. Bütün yenidoðanlar doðru týbbi
bakým alma hakkýna sahiptir. Çocuklar, týbbi
yaklaþým, rehabilitasyon ve koruyucu hizmet
ve en yüksek düzeyde saðlýðýn saðlanmasý
hakkýna sahiptirler. Devletler çocuðun
saðlýðýnda belirleyici olan geleneksel
uygulamalarýn yok edilmesini hedefleyen tüm

önlemleri almalýdýr. Hükümetler hem doðum
öncesi hem de doðum sonrasýndaki
dönemdeki saðlýkla ilgilenmelidir.

9. Yaþamla baðdaþmayacak þekilde
anomalili bir fetus taþýyan gebe bir kadýnýn,
gebeliðini sürdürme ya da eðer isterse
kendi ülkesinin yasal sýnýrlarý içinde
gebeliðini sonlandýrma hakký vardýr. Bu
fetus doðduðu takdirde, yenidoðana gereksiz
týbbi müdahele uygulanmamalýdýr.

10. Yaþama sýnýrýný aþan derecede
immatür olan yenidoðanýn yaþatýlmasý için
giriþimde bulunulmamalýdýr. Bu durumlarda
karar hakký uygulanýrken doðumun
gerçekleþtiði yerin coðrafi, sosyal ve ekonomik
koþullarý dikkate alýnmalýdýr. Ender görülen
olgularda doðum gerçekleþmeden önce aileler
bilgilendirilmeli ve karara katýlýmlarý
saðlanmalýdýr.

11. Her yenidoðanýn ülkesinin sosyal
koruma ve güvenlik hizmetlerinden
yararlanma hakký vardýr. Bu hak saðlýk
alanýnda korunma ve bakýmý olduðu kadar
yasal alaný da kapsar. 

12. Yenidoðan ailesinden, onay
olmaksýzýn ayrýlamaz. Çocuk istismarýna ait
kanýtýn bulunduðu ve yenidoðanýn yaþamýnýn
risk altýnda olduðu koþullarda, çocuðun
korunmasýnýn garanti altýna alýnmasý adýna
uygun yasal ya da yönetsel önlemler, çocuðun
ailesinden ayrýlmasýný gerektirse bile
alýnmalýdýr. Bu kural yenidoðanýn hastanede
olduðu sýrada da uygulanabilir.

13. Her yenidoðan, evlat edinilme
durumunda, en azami garantiler ile evlat
edinilme hakkýna sahiptir. Evlat edinmenin
olduðu devletlerde, çocuðun çýkarlarý her
zaman ön planda tutulmalý ve evlat edinmenin
kabul edilebilmesi için tüm gerekli garantiler
ve resmi mercilerden elde edilen tüm yetkiler
güvence altýna alýnmalýdýr. Hiçbir koþul altýnda
organlarýn satýlmasý kabul edilemez.

14. Bütün yenidoðan ve gebe kadýnlarýn
silahlý çatýþmanýn olduðu ülkelerde
korunma altýna alýnma hakký vardýr. Bu
koþullarda annenin emzirmesi özendirilmeli ve
koruma altýna alýnmalýdýr.

Her yenidoðan, fiziksel ve zihinsel
olgunlaþmasýnýn tamamlanmamýþ olmasý
nedeniyle kendisi talep edemese de belirli
haklara sahip bir bireydir. Bu haklar topluma,
ülkelerin yasa yapan ve yürüten kurumlarýný
zorlayan bir seri sorumluluklar ve
zorunluluklarý yükler.
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