Beyaz Baston
Tarihçe
1921 yılında, İngiltere-Bristol’da
James Biggs adında bir fotoğrafçı
geçirdiği kaza sebebiyle kör oldu. Evinin bulunduğu çevredeki trafik yoğunluğundan
tedirgin olan James Biggs, sürücüler tarafından daha net görülebilmek için bastonunu
beyaza boyadı.
1930 yılında, Illinois-Peoria Lions Kulübü Başkanı George A. Bonham, görme engellilerin
bağımsız hareket etmelerini destekleyecek kırmızı şeritli beyaz bastonların kullanılması
fikrini açıkladı. Peoria Lions Kulübü bu fikri benimsedi ve beyaz bastonlar yaptırılarak
ihtiyacı olanlara verildi. Peoria Belediye Meclisi de beyaz baston taşıyıcılarına öncelikli yol
hakkı tanıyan bir kanun hazırladı. Kulübün bu aktivitesi kısa zamanda Amerika Birleşik
Devletleri sınırlarını aşarak diğer Lions kulüpleri tarafından duyuldu ve beyaz baston
uygulaması görme engelliler tarafından denenmeye başlandı. Görme engelliler ve görme
kusurları bulunanlar tarafından yaygın olarak benimsenen bu fikir, baston kullanıcılarına
kendi özel ihtiyaçları konusunda diğerlerini bilgilendirme şansını tanıyan eşsiz bir yöntem
halini aldı.
1931 yılında Fransa’da görme engellilerin trafikte yaşadığı tehlikenin farkına varan Guilly
d’Herbemont “Beyaz Baston Hareketi” adında ulusal bir kampanya başlattı ve Paris’te
yaşayan görme engelliler için 5.000 adet beyaz baston bağışladı.
Günümüzde Beyaz Baston Kuralları Amerika Birleşik Devletlerindeki eyaletlerin ve birçok
başka ülkenin kitaplarında yer almakta ve görme engellilere trafikte hukuki bir statü
kazandırmaktadır. Artık Beyaz Baston, taşıyıcısının görme engelli olduğunu gösteren
evrensel bir sembol olarak kabul ediliyor. Motorlu taşıtlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için
ilgili yerel devlet dairesiyle görüşebilirsiniz.

Dünya Beyaz Baston Günü
6 Ekim 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Millet Meclisi’nin aldığı karar
doğrultusunda, Beyaz Baston’un öneminin tüm Amerikan vatandaşları tarafından
anlaşılması ve motorlu taşıt sürücülerinin beyaz baston taşıyıcılarına gereken özeni
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göstermelerini sağlamak amacıyla 15 Ekim tarihi
“Dünya Beyaz Baston Günü” resmi olarak ilan
edilmiştir.
Ayrıca Görme Engelliler Ulusal Federasyonu
(NFB), Mayıs ayının üçüncü haftasını “Beyaz
Baston Haftası” olarak kabul etmektedir. Hafta
boyunca görme engellilerin umutları ve istekleri
konusunda halkı bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler
yapılmaktadır.
Uluslararası Lions Kulüplerinin geleneği olan görme engellileri desteklemek konusunda sizin
Lions Kulübünüz de Beyaz Baston Kurallarının tüm sürücü el kitaplarında yer almasını
sağlayarak toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapabilir. Yerel radyo ve televizyon
kanallarının, gazetelerin ve medyanın düzenli olarak bu kuralların varlığından ve içeriğinden
detaylı olarak bahsetmeleri istenebilir. Yerel hükümet görevlileri ile görüşmeler yapılabilir.
* Belirtilen tarihler haricinde de Lions Kulüpleri kendi kulüp programlarına uyan veya hizmet
ettikleri toplum için uygun olan tarihlerde bilinçlendirme ve fon geliştirme aktiviteleri yapabilirler.

Beyaz Baston Kaynakları
Tanıtım için:
www.lionsclubs.org (“arama” alanında “kulüp malzemeleri” başlığı altında)
 Kulüp Halkla İlişkiler Sorumlusu Kitapçığı (PR710)
 Örnek haberler
Bilgilendirme için:
 Görme Engelliler Ulusal Federasyonu (NFB) Web Sitesi: www.nfb.org
“Örnek Beyaz Baston Kuralları ve Tarihçe
 Görme engelliler Okulları; görme engeli ve görme kusurları uzmanları ve kuruluşları
Fon geliştirme ve malzeme temini için:


Uluslararası Lions Kulüpleri Malzeme Kataloğu Beyaz Baston etiketleri
E-posta: clubsupplies@lionsclubs.org Telefon: 630-571-5466, dahili 6921



Dünya Beyaz Baston Günü Kurumu
Posta Kutusu 1, Monterey Park, CA 91754, USA Tel: 626-307-9569; Fax: 626-307-1611

Sağlık & Çocuklara Yönelik Hizmetler Bölümü
630-468-6728 fax: 630-706-9077
programs@lionsclubs.org
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