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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BİLDİRİSİ
Nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini farklı derecelerde engeli olan bireylerin oluşturduğu
dünyamızda, bir milyardan fazla insan engellilik sorunuyla mücadele etmektedir. Resmi
kayıtlara göre Almanya’da 11 milyona yakın, Türkiye’de ise 13 milyondan fazla insan engelli
insanın yaşaması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün önemini bir kez daha gözler önüne
seriyor. Avrupa’da yaşayan engelliler, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan bir çok engellilden
daha şanslı durumda olsalar dahi, burada da bu yönde yapılması gereken daha bir çok şey
olduğunu unutmamalıyız.
Almanya’da yaşayan göçmen engelli ve engelli ailelerin, sosyal devletin sunduğu
imkanlardan en az yararlanan kesim olduğu da bir gerçektir. Sosyal bir devlet olan
Almanya’da engelli ve ailelerini destekleyen bir çok proje, uygulama ve yasalar olmasına
rağmen maalesef göçmen kökenliler bu proje, yasa ve uygulamalardan yeterince
yararlanamıyorlar. Dil yetersizliği, kültürel yaklaşımlar ve bilgi eksiklikleri göçmen
vatandaşlarımızın burada var olan haklarından azami derecede faydalanmalarına engel
teşkil etmektedir.
Dünyada insanların sorunsuz bir arada yaşayabilmesi, bir arada yaşama kültürünün
gelişmesine de bağlıdır. Toplumda engelli bireylerle bir arada yaşamanın temel özelliği ise
onların önlerine engel koymadan, var olan engelleri bertaraf ederek onların da engelsiz
insanlar gibi hayatlarını idame etmelerini sağlamaktır. Engellilere acıyarak sorunlara çözüm
üretilemez. Toplumsal duyarlılığın, toplumun empati kültürünün geliştirilmesi ise sorunların
çözümüne yönelik önemli bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. Bu bağlamda engelli ve
engelli ailelerine yönelik geliştirilen sağlık ve sosyal politikaların yanı sıra yasal düzenlemeler
ve bunların uygulanması da şarttır. Ancak bu şekilde birbirine engel olan değil, yol açan bir
toplum olabiliriz.
Öte yandan engellilik sadece bu durumu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de
ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen dikkate alınması gereken bir durumdur.
Engelli bireylerimizin, toplumun kendisine yönelik olumsuz tutumlarından dolayı bir çok
fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlar yaşadıkları ise üstü kapatılamayacak bir gerçektir.
Kısacası aslında engelli bireylerin hayatlarını engelleri değil yaşam koşullarıdır. Bilinçli bir
toplum oluşturarak ve gerekli sosyal, yasal önlemleri alarak engellilik dezavantajlarını büyük
ölçüde engelleyebiliriz.

Daha duyarlı bir toplum ve engellilerimizin önünde engellerin bulunmadığı bir dünya
dileklerimle bu anlamlı günü saygıyla anıyorum.
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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ:
1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından,
engellilerin topluma kazandırılması, haklarının tüm ve diğer insanlarla eşit ölçüde
sağlanmasını hatırlatılması amacıyla uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir.
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