Türkiye ve İsveç’ten “babalık” manzaraları
“Babalık Anları” sergisinde buluştu!
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’in “İlk İş Babalık” kampanyası kapsamında hayata
geçirdiği “Babalık Anları” sergisi 7 Haziran akşamı Galeri Işık Teşvikiye’de
düzenlenen bir davetle açıldı. İsveç Başkonsolosluğu’nun desteğiyle gerçekleştirilen
ve 10 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sergi, sonrasında farklı
lokasyonlara da taşınarak kitlelerle buluşacak.
Uzun yıllardır babaların çocuk bakımında ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği “ilgili babalık”
konusunda eğitim ve farkındalık yaratma çalışmaları gerçekleştiren AÇEV, bu yıl “İlk İş Babalık”
Kampanyası’nı hayata geçiriyor. Yıl boyunca kampanya kapsamında iletişim ve araştırma
faaliyetlerinin yanı sıra farklı illerde etkinlikler de düzenleyecek olan Vakıf, ilk olarak iki ayrı ülkeden
babalık manzaralarını buluşturan “Babalık Anları” sergisini İsveç Başkonsolosluğu’nun desteğiyle
hayata geçiriyor. Galeri Işık Teşvikiye’de 7 Haziran akşamı düzenlenen davet ile açılan ve 10
Haziran’a kadar devam edecek olan sergi, sonrasında farklı lokasyonlarda sergilenmeye devam
edecek.
Sergide, İsveçli fotoğraf sanatçısı Johan Bävman’ın ülkesindeki babaların, babalık izinleri boyunca
çocuklarıyla geçirdikleri anları konu alan ve çeşitli ülkelerde sergilenen “Swedish Dads” (İsveçli
Babalar) sergisinden seçilen fotoğraflarıyla birlikte, fotoğraf sanatçıları Ahmet Görsev ve Zeynep
Sezerman’ın Türkiye’den farklı babalık manzaralarından kareler yer alıyor. AÇEV, bu sergiyle farklı
kültürlerden “ilgili babalara” ve çocuklarına gündelik yaşamın içinden bir bakış sunarken, herkesi
mevcut babalık ve erkeklik rolleri üzerinde yeniden düşünmeye çağırıyor.
Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın, erken yaşlardan
itibaren çocuğun bakımında ve gelişiminde babaların annelerle eşit sorumluluk alması gerektiğini
ifade ederek, “ilgili babalık” davranışlarının yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti: “Babaların,
çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişkiler çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal
gelişimlerini etkiliyor. AÇEV olarak, ilgili babaların sayısının artması için bu konuda farkındalık
yaratmayı ve olumlu örnekleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Babalık Anları Sergisi babaların
çocuklarıyla geçirdikleri değerli anların bir yansıması. Bu anları sergiye taşıyan fotoğraf
sanatçılarımıza ve bu projeye destek veren İsveç Başkonsolosluğu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. ”
dedi. Yalçın ayrıca, bu kapsamda yıl boyunca farklı etkinlikler düzenleyeceklerini de belirtti.
İsveç Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Suzi Erşahin ise, İsveç’in 1974 yılında annelik iznini “ebeveyn
izni” olarak değiştiren dünyadaki ilk ülke olduğunu hatırlatarak, aradan geçen süre zarfında
kaydedilen mesafeye karşın, ülkesindeki babaların ebeveynlere tanınan izin süresinin sadece%25’ini
kullandığını ifade etti: “Burada önemli olan kaç babanın ebeveynlik izni kullandığından ziyade,
babalığın da en az herhangi bir meslek kadar önemli olduğunun farkına varılması yönündeki zihin
değişimidir. İsveç’te büyük şirketlerin erkek CEO’larının ya da siyasi liderlerin ebeveynlik izni
kullanması sadece kendi çalışanlarına değil, ülkedeki tüm genç erkeklere önemli bir mesaj veriyor.”
dedi.
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AÇEV Hakkında
AÇEV 1993 yılında kuruluşundan bu yana çalışmalarını insani gelişmeye katkı sağlayacak şekilde
yapılandırmakta, bireylerin yaşamları içinde daha fazla fırsata sahip olabilmesi için erken yaşlardan
itibaren bilgi ve eğitim alabilme olanağına kavuşmasına destek vermektedir.
AÇEV “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle 1993 yılında kuruluşundan bu
yana erken yaş çocuklarını ve yakın çevrelerini eğitim yoluyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri düzenleyen AÇEV
hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel programlar
geliştirmektedir. AÇEV, bugüne kadar eğitim verdiği 12.433 gönüllü eğitmenin desteğiyle, yüz yüze
eğitim programlarıyla 984.806 anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşmıştır.
Detaylı Bilgi İçin: Sobraz İletişim – Didem Tandaç
didem.tandac@sobraz.com - 0536 568 57 50
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