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ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI MÜZİK
2013’te başlatılan Çocuk İşçiliğine Karşı Müzik Girişimi, müzik dünyasından
tanınmış müzisyenler ve kilit ortaklar ile birlikte, Uluslararası Çalışma Örgütü, JM
International ve Uluslararası Müzisyenler Federasyonu’nun (FIM) bir girişimidir. Bu
Müzik Girişimi’nin iki temel amacı vardır: Müzik yoluyla farkındalığı artırmak ve
ikinci olarak, müzik ve sanat eğitimi yoluyla daha önce çocuk işçi olarak çalışmış
çocuklar dahil olmak üzere, çocukları güçlendirmek. Bu girişimi, dünyanın tüm
bölgelerinden müzisyenler destekliyor.
Müzik ve sanat eğitimi, çocuğun eğitimi ve çocuğun sosyal ve yaşam becerilerinin
geliştirilmesinde çok önemli bir bileşendir. Müzik ve sanat eğitimine erişim okulları
çocuklar için daha cazip hale getirir ve eğitimlerini sürdürmelerini ve çocuk işçiliği
dahil olmak üzere risklerden korunmalarını sağlamaya yardımcı olur. Müzik
tek başına çocuk işçiliğini engelleyemese de çocukları güçlendirebilir, çocuk
işçiliğinden çıkmalarını destekleyebilir, beceri ve özsaygılarını geliştirmelerine
geliştirmeye yardımcı olabilir.

2021’de çocuk işçiliğinin karşısında durmak için müzik dünyasına çağrıda bulunuyoruz!

YARISMA
,
MÜZİĞİN ONLARI KURTARABİLİR
Profesyonel ve amatör müzisyenler çocuk işçiliği temasında şarkı sunmaya davet
ediliyor. Tüm oluşumlardan müzisyenlerin başvuruları memnuniyetle karşılanıyor.
Yarışmaya katılmak, çocuk işçiliği ve çocukların yaşamlarında müziğin ve yaratıcılığın önemi
hakkında farkındalığı artırma olanağı sunuyor. Farklı türlerden yapılan katkılar eşit olarak
değerlendirilecek: Soul veya şarkı, high-life veya hip hop, halk müziği, caz, rock veya tango,
her gelenekten klasik müzik ve her tür müzik!
Kazananlar, müzik kalitesi, mesajın amaca uygunluğu, şarkının özgünlüğü ve eylem çağrısı
içermesine dayalı olarak, teknik ve müzik uzmanlarından oluşan bir panel tarafından
seçilecek. Kayıtlar ödüllü besteci AR Rahman ve müzik dünyasından diğer sanatçılar
tarafından incelenecek.
Çocuk İşçiliğine Karşı Müzik Yarışması, 2021 BM Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi
Uluslararası Yılı’na bir katkı olarak, Müzik Girişimi’nin çatısı altında, Uluslararası Çalışma
Örgütü ile işbirliği halinde küresel bir gençlik müzik kuruluşu olan Jeunessess Musicales
International tarafından yürütülüyor.

Daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz

YARISMA
,
GENEL KATEGORİ
Tüm dünyadan müzisyenlere açıktır, bu kategori genel olarak çocuk işçiliği

KİMLER KATILABİLİR

ÖDÜL

hakkında bestelenen şarkılara odaklanıyor, ancak çocuk işçiliğinin belirli bir türü
veya konusuna da odaklanabilir.

1.000 Avro Nakit Ödül

Her yaştan, tüm oluşumlardan
profesyonel ve amatör müzisyenler.

2021 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele

İster bir orkestra, koro, ekip, grup veya solist olun, burada en önemli şey

Günü etkinliğinde yayınlanacak

müziğinizin çocuk işçiliğinde zarar gören çocuklar için daha iyi bir yaşamı teşvik

şarkınızın canlı video kaydı.

etmesi, umut vermesi ve hükümetlere ve tüm paydaşlara eyleme geçmeleri için
çağrıda bulunmasıdır!

HALK KATEGORİSİ
Halk Kategorisi’nde, çocukları güçlendiren müzik projeleriyle uğraşanlara

KİMLER KATILABİLİR

ÖDÜL

çağrıda bulunuyoruz ve onlara çocuk işçiliği riski altındaki veya daha önce çocuk
işçi olarak çalışmış çocuklar dahil olmak üzere, müzik yoluyla kendilerini ifade

Çocuklar/gençlerden oluşan gruplar,

etme şansı tanıyoruz.

kuruluşlar, okullar, örgün olmayan

1.000 Avro Nakit Ödül
2021 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele

eğitim programları, çocuk işçiliğinden
Toplumları güçlendirmeyi ve çocuk işçiliği konusunda farkındalığı artırmayı

etkilenen veya çocuk işçiliği riski

amaçlayan, umut dolu şarkılar, çocuk ve gençleri içeren ve bilinen müzisyenler ile

altındaki çocuklar.

Günü etkinliğinde yayınlanacak
şarkınızın canlı video kaydı.

birlikte gerçekleştirilebilen projeler arıyoruz.

CLEAR COTTON

[PAMUKTA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME KATEGORİSİ]

Bu özel kategori ILO’nun CLEAR Cotton Projesi kapsamında çocuk işçiliği
sorununa dikkati çeken şarkılar içindir. Avrupa Birliği tarafından eş finansman

KİMLER KATILABİLİR

sağlanan CLEAR Cotton Projesi Burkina Faso, Mali, Pakistan ve Peru’da çocuk

Burkina Faso, Mali, Pakistan

işçiliği ile mücadele ederek, pamuk, tekstil ve giyim değer zincirlerinde çocuk

veya Peru’dan, her yaştan, tüm

işçiliğinin ve zorla çalıştırılmanın sona erdirilmesine yönelik çalışmaktadır. Bu

oluşumlardan profesyonel ve amatör

kategoride değerlendirilmek için, başvuru sahibinin şarkıları CLEAR Cotton

müzisyenler.

Projesi ile ilgili olmalıdır. Dört ülkenin her birinden bir kazanana ödül verilecektir.

12 Nisan 2021’e kadar buradan başvurabilirsiniz.

ÖDÜL
4 x 500 Avro Nakit Ödül
CLEAR Cotton Projesi etkinlikleri
ve diğer etkinliklerde yayınlanacak
şarkınızın canlı video kaydı.

Yalnızca 2019’dan bu yana bestelenen orijinal şarkılar kabul edilecektir. Şarkılar ses kayıtları, canlı video kayıtları veya müzik videoları olarak
gönderilebilir. Şarkı sözleri eklenmeli; İngilizce, Fransızca veya İspanyolca değilse, bu üç dilden birine çevrilmelidir.

.

,

NELER HAKKINDA YAZILACAGI VE NEDENLERIİ
TEMEL BİLGİLER
•

10 çocuktan 1’i çocuk işçi olarak çalışıyor

•

20 çocuktan 1’i tehlikeli işlerde çalışıyor

•

Çalışan 10 çocuktan 7’si tarımda çalışıyor

•

Çalışan 3 çocuktan 1’i okula gitmiyor

•

Çalışan 2 çocuktan 1’i 5 ile 11 yaş arasında

TAMAMLAYICI BİLGİ
•

Dünya genelinde 5 ile 17 yaş arasındaki 152 milyon çocuk, çocuk işçi olarak çalışıyor

•

COVID-19 daha fazla çocuğu çocuk işçiliğine katılma riski ile karşı karşıya bırakıyor

•

Çocuk işçiliği çocukları çocuklukları, potansiyelleri ve onurlarından mahrum eden iştir, fiziksel ve ruhsal
gelişime zararlıdır.

•

Çocukların birçoğu okul ile uzun çalışma saatlerini birleştiriyor ve eğitimden tam olarak yararlanamıyor.

•

Çocuk işçiliği 2000’den beri yaklaşık %40 azalmıştır.

•

Çocuk işçiliğine son vermek mümkündür!

Çocuk işçiliğine ilişkin temel bilgilere ve rakamlara buradan ulaşabilirsiniz.

.

SARKINIZ
NEDEN ÖNEMLIİ
,
Çocuk İşçiliği hepimizi etkileyen küresel bir insan hakları sorunudur. 152 milyon çocuk, yani her on çocuktan biri,
günümüzde halen çocuk işçi olarak çalışıyor. Bu çocukların yaklaşık olarak yarısını oluşturan 73 milyon çocuk, sağlık,
güvenlik ve ahlakını tehlikeye atan tehlikeli işlerde çalışıyor. Birkaç çocuk işçiliği türünü saymak gerekirse, çocuklar
sıklıkla çok genç yaşlardan itibaren çiftlikler, fabrikalar ve sokaklarda tüm ekonomik sektörlerde çalışıyor. Farklı
bölgeler farklı biçimlerde ve farklı ölçülerde etkilenmekle birlikte, çocuk işçiliği her yerdedir. Kanunlar ve politikalar,
sosyal koruma ve yasal çalışma yaşındaki yetişkinlere ve gençlere yönelik insana yakışır işin sağlanmasına odaklanan
eylemler ile, günümüzde 20 yıl öncesinden 100 milyon daha az çocuk işçi sayısı ile, son yıllarda çocuk işçiliğiyle baş
etme konusunda ilerleme kaydedilmiştir.
Ancak, günümüzde COVID-19, yılların emeğini geriye döndürme tehlikesi taşıyor ve krizle mücadelede çocukları
korumada ve 2025’e kadar tüm çocuk işçiliği biçimlerine son vermek için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
Hedef 8.7 ile belirlenen amaca yönelik ilerlemeyi hızlandırmada toplu eylemi gerektiriyor.

Herkes katılabilir, her eylem önemlidir ve küresel değişime katkı sağlayabilir

ÇOCUK
İŞÇİLİĞİNE
KARŞI
MÜZİK
www.musicagainstchildlabour.com

K AT K I S AĞ L A N A N

O R TA K G İ R İ Ş İ M

DESTEKLEYENLER

