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1. Giriş 

 
2022 yılı Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak Avrupa Gençlik Yılı ilan edildi. Bu 
durum, COVID-19 salgını tarafından ortaya çıkan sosyal ve ekonomik gerilimler, 
gençlerin artan sosyal ve politik yabancılaşması ve hatta azalan demografik eğilimlerin 
bir yansıması olarak nitelendirilebilir. Avrupa Birliği (AB) ve Üye Devletler tarafından 
elde edilen demokratik gelişmenin sonuçlarının, ancak genç bireylerin topluma 
katılımlarının güçlendirilmesi ve hatta uygun görüldüğü takdirde kamusal ve siyasal 
karar ve süreçlere katılımlarının derinleştirilmesi durumunda sürdürülebilir olacağı artık 
açıktır. Bu, toplumsal komün yaşam temellerinin ve demokratik ilkelere dayalı kamu 
politikası oluşturmanın gelecek nesiller için güvence altına alınmasının ve böylece 
Avrupa yaşam tarzının varlığını sürdürmesini garanti etmenin tek yoludur. 

Bu belgenin iki amacı vardır. Bunlardan ilki, Avrupa gençliğinin uzaklaşmasının ve 
siyasi kurumlara olan güvensizliğinin ana nedenlerini ayrıntılı olarak açıklamaktır; ki 
bu, yetkililer ve gençlik politikası kuruluşları için gençliğin topluma katılımına ilişkin 
temel konuları daha anlaşılır hale getirir. İkinci hedef, iyi uygulamaları sunmak ve 
kararları ana hatlarıyla belirleme, uygulama veya sosyal ortaklıklar geliştirme 
konusunda gençlik politika yapıcılarına bariz destek sağlayan tavsiyeler formüle 
etmektir. 

COHERENT (İSTEDİĞİMİZ AVRUPA İÇİN BİR GENÇLİK ÇEMBERİ ) proje ortaklığı 
tarafından hazırlanan belgenin bulgularının, yalnızca politika belgelerinin ve AB 
istatistiklerinin analizini değil, aynı zamanda kendi anket araştırmasının sonuçlarını da 
yansıttığı vurgulanmalıdır. Konsorsiyum, gençlik politikası alanında faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşlarının (STK) düşüncelerinin belgeye dahil edilmesini gerekli gördü. 
Bu nedenle, mevcut belgenin içeriği, 10 AB üye ülkesinden yanıt veren 25 gençlik 
örgütünün görüşlerini yansıtmaktadır ve bu da politika yazılımının araştırma ve 
danışmanlık potansiyelini önemli ölçüde güçlenmesi ile sonuçlanmıştır. 

Bu katkı göz önünde bulundurularak, COHERENT konsorsiyumu, gençlik politikasının 
yapıcı bir şekilde güçlendirilmesine katkıda bulunacağını umduğumuz bu belgedeki 
bulgu ve tavsiyelerin kullanılmasını ve dikkate alınmasını önermektedir. 

 

 

--- 
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2. Avrupa Gençlik Tasarımı 
 

 

Genel olarak, Avrupa bütünleşmesinin geleceğinin büyük ölçüde genç kuşakların 
tutumlarına (spesifik olarak demokratik değerlerle bağdaştırmalarına, Avrupalı kimliğini 
benimsemeye istekli olmalarına ve siyasi sürece aktif katılımlarına) bağlı olduğunun 
altı çizilmelidir. Sonuç olarak, Avrupa siyasetinin her düzeyinde (belediyelerden AB 
kurumlarına kadar), genç vatandaşların sivil katılımdan ve sosyal/politik bağlamdan 
uzaklaşmasının önlenebilmesi için yine genç vatandaşların Avrupa işlerine ve sosyal 
diyaloglara aktif olarak dâhil olmaları lazım gelir. 

Bu bağlamda, her üye devlette genç vatandaşların demokratik tutumlarının 
güçlendirilmesi ve sosyal ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin yanı sıra eğitim 
fırsatlarının ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi AB'nin stratejik hedeflerinden biri 
olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, AB tarafından başlatılan Erasmus+ programı, 
“gençlerin beceri düzeylerini geliştirmeye, demokratik hayata ve işgücü piyasasına 
katılımlarını desteklemeye ve aktif yurttaşlığı, kültürlerarası diyaloğu, sosyal katılımı ve 
dayanışmayı teşvik etmeye” odaklanıyor. Erasmus+ programına ek olarak, Aralık 
2016'da kurulan Avrupa Dayanışma Derneği, genç vatandaşlara hem kendi ülkelerinde 
hem de diğer ülkelerde gönüllülük ve istihdam gibi faaliyetlerde yer almaları için 
benzersiz bir olanak sunuyor. Ayrıca, Euroscola ve Avrupa Gençlik Etkinliği gibi 
programlar, öğrencilerin fikirlerini ifade etmelerini ve profesyoneller ve yetkililerle 
karşılıklı diyalog kurmalarını teşvik ediyor. Sonuç olarak, benzer girişimlerin 
motivasyonu, genç Avrupalıların ekonomik ve politik olarak güçlenmesini sağlamaya 
yardımcı olmak için kültürel ve eğitici faaliyetleri birleştiren AB gençlik politikalarının 
çeşitli doğasının stratejik bir mihenk taşıdır. 

Olumlu bir geri bildirim olarak, son anket sonuçları, birçok gencin zaten AB ile hem 
siyasi hem de sivil olarak ilgilendiğini ve meşgul olduğunu doğrular niteliktedir. Birçok 
araştırma belgesi, genç kuşakların siyasi ve sosyal hayata aktif olarak katıldığı, güncel 
olaylardan haberdar olmaya istekli ve gönüllülüğe zaman ayırmaya hazır olduğunun 
altını çiziyor (Avrupa Parlamentosu (EP) 2021). Ayrıca, gençler tüm nesiller arasında 
en eğitimli ve dijital olarak bilinçli olanlardır ve iklim değişikliği gibi ciddi küresel 
sorunlarla mücadele etmek için en motive olanlar arasında sistem üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olma potansiyeli taşırlar. Öte yandan, aynı araştırma belgeleri, Avrupa 
gençliğinin önemli bir bölümünün ilgi, zaman, farkındalık veya amaç duygusu eksikliği 
nedeniyle hala siyasete yabancılaştığını ve siyasi/sosyal faaliyetlerde yer almaktan 
kaçındığını tespit etti. 2021 Avrupa Parlamentosu Gençlik Araştırmasının da işaret 
ettiği gibi, gençlerin bu tür ciddi bir şekilde ilgisizliğinin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 
bazı demokrasiler için büyük bir zorluk oluşturduğu tespit edilmiştir (EP, 2021). 

 

Avrupa Konseyi tarafından 2018'de kabul edilen AB Gençlik Stratejisi 2019-2027'nin 
üç mihenk taşının gençliği dahil etmek, bağlamak ve güçlendirmek olduğu gerçeğiyle 
ilgili olarak, bu zorlukla mücadele etmek ve sosyal ve siyasi katılımı teşvik ederken AB 
içindeki genç vatandaşların Avrupa farkındalığını da artırmak bir zorunluluktur (Sipos, 
2020). Yine de, Ipsos'un Z Kuşağı'nın yaşamları ve fırsatlarıyla ilgili bir analizi, genç 
kuşakların politik olarak önceki kuşaklardan daha az aktif olmadığını, ancak yaşlılardan 
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biraz daha farklı sosyal değerlere ve kaygılara sahip olduğunu yansıtmaktadır (IPSOS, 
2018). Bu nedenle, konu siyaset ve sosyal angajman olduğunda Avrupalı gençliğin ilgi 
ve tutumlarının yanı sıra diğer genç insanların katılımının önündeki olası engelleri daha 
iyi anlamak oldukça önemlidir. Bu tür derinlemesine bir anlayış, gençleri Avrupa 
demokrasisi ve toplumunda daha aktif vatandaşlar olmaya teşvik etmeyi amaçlayan 
siyasi ve sivil kurumların karar verme sürecini şekillendirmek ve geliştirmek adına çok 
önemli olacaktır. 

 

2.1. İstatistik 
 

2021'de, gençlerin meşguliyetlerinin ve sosyal dahiliyetlerinin zorluklarını daha iyi 
anlamak için Avrupa Parlamentosu, gençlerin siyasi sorumluluk ve AB ile ilgili tutum ve 
davranışları (daha doğrusu siyasete, demokratik değerlere, sorumluluk motivasyonları 
ve bilinç üzerine genel ilgileri) hakkında bilgi toplamak için yeni bir Flash 
Eurobarometer (Ani AvrupaBarometresi) anketi yaptırdı.1 Araştırmanın sonuçları EP 
tarafından Eylül 2021'de yayınlandı ve bu sonuçlar bahsi geçen konularla ilgili olarak 
genç nesillerin sosyal katılımına dair çok güncel ve doğru bir tabloyu gözler önüne 
sermiştir. Tüm bunlardan dolayı, durumu daha detaylı bir şekilde araştırmak için, en 
önemli sorunların ve imkânların belirlenmesine doğrudan yardımcı olabilecek mevcut 
politika yazılımları çerçevesinde araştırma materyalinin gözden geçirilmesi şiddetle 
tavsiye edilebilir. 

Avrupa Parlamentosunun ani araştırmasının sonuçlarına dayanarak, gençliğin 
tutumuna ilişkin esas çıkarımlar olarak aşağıdaki noktalar vurgulanabilir (EP, 2021):  

● Genç kuşaklar genellikle siyaset hakkında çok konuşurlar, ancak AB'nin işleyişi 
hakkında sınırlı bilgiye sahiptirler. 

● Akıllarındaki en önemli meseleler, gelecekleri için çok önemli gördükleri 
yoksulluk/sosyal eşitsizlik ve iklim değişikliğidir. 

● Ankete katılanların yalnızca %46'sı son yerel, ulusal veya Avrupa seçimlerinde 
oy kullandığı bilgisi göz önünde bulundurularak, siyasi katılımları oldukça zayıf 
sayılabilir. 

● Gençlere esas olarak sosyal medya aracılığıyla ulaşılabilir, ancak ulusal 
medyaların da AB ve siyasi meseleleri yargılamak söz konusu olduğunda 
anlamlı bir etkisi vardır. 
 

● Toplamda, ankete katılanların %62'si genel olarak AB'den yanadır. Ancak 
öte yandan, katılımcıların %45'i AB'nin son yıllarda sabit kaldığını 
düşünürken, %31'i kötüleştiğini düşünüyor. Sonuç olarak, önceki yıllara 
göre, katılımcıların yaklaşık üçte birinin AB'ye daha eleştirel baktığı söylenebilir. 
 

Anket araştırmasının ana çıkarımları, aşağıdaki konu ve şekillerle konu başlıklarına 
göre ayrıntılı olarak açıklanabilir ve görselleştirilebilir: 

 

                                                
1 1 Ipsos European Public Affairs, Avrupa Birliği'nin 27 Üye Devletinin her birinde, 16-30 yaşları 

arasındaki gençlerden oluşan temsili bir örneklemle görüştü. 18 Haziran - 27 Haziran 2021 tarihleri 
arasında, Ipsos çevrimiçi panelleri ve ortak ağları kullanılarak bilgisayar destekli web görüşmesi 
(CAWI) aracılığıyla 18.156 gence anket yapıldı. 
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Politikanın Önemi ve Öncelik Konusu 

● Yaklaşık on kişiden dokuzu(%85), arkadaşları veya akrabalarıyla bir araya 
geldiklerinde siyaset hakkında konuşuyor. (Bu insanlarınsa, %24’ü bunu “sık 
sık” ve %61’i “ara sıra” yapıyor.) 

● Katılımcıların %55’i (çoğunluğu) AB hakkında pek bir şey ve hatta hiçbir 
şey anlamadıklarını düşünürken, katılımcıların %42'si çok fazla veya 
makul miktarda anladıklarını söylüyor. 
 

Şekil 1. Avrupa Birliği ve politika hakkındaki bilgi (Kaynak: EP,2021 

 
Source: EP 2021 

 
● Yanıt verenlerin çoğu, yaşamlarını etkileyen önemli kararlar, yasalar ve 

politikalar hakkında fazla ve hatta hiç söz sahibi olmadıklarını 
düşünüyor. Bu duygu, söz konusu yönetim alanı ne kadar uzaksa artar. 
(Katılımcıların %53'ü, yerel bölgelerini etkileyen kararlar, yasalar ve politikalar 
üzerinde çok az söz sahibi olduklarını ya da söz sahibi olmadıklarını 
düşünüyor; bu oran AB'yi etkileyen konularda %70'e çıkıyor). 
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Şekil 2. Karar aşamasında etkileme potansiyelinin yorumlanması (Kaynak: EP,2021)

 

Source: EP 2021 
 

● Katılımcıların öncelik verilmesini en çok istedikleri siyasi konular, yoksulluk ve 
sosyal eşitsizlikle mücadele (%43) iken, bunu %39 ile iklim değişikliği ile 
mücadele ve çevreyi koruma ve %34 ile işsizlik veya iş eksikliği ile 
mücadele takip ediyor. 

● Şekil 3. Avrupa gençliğinin en önemli öncelikleri (Kaynak: EP,2021 

Source: EP 2021 
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Politik ve Sivil Katılım 

● ● Ankete katılanların %87'si en az bir siyasi veya sivil faaliyette bulundu. 
Bunların %46'sı ise son yerel, ulusal veya Avrupa seçimlerine katıldı ve %42'si 
bir dilekçe oluşturdu veya imzaladı. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri, siyasi, etik 
veya çevresel gerekçelerle boykot etme veya belirli ürünleri satın alma (%25) 
ve sokak protestolarına veya gösterilerine katılma (%24) gibi daha doğrudan 
eylem biçimlerine katıldı (%25). Ayrıca, benzer bir oran, katılımcıların siyasi 
veya sosyal bir konu hakkında sosyal medyada fikir yayınlamak gibi çevrimiçi 
faaliyetlerde de bulunduğunu gösterdi (%26). 

 

Şekil 4. Avrupa gençliğinin politik ve siyasi katılımı 

 

Kaynak: EP 2021 
 

● Sesini duyurmak için en etkili eylem olarak algılananlar arasında %41 ile 
“oy vermek” en etkili yöntem seçilir iken bunu %33 ile protesto ve gösterilere 
katılmak ve %30 ile dilekçe oluşturmak veya imzalamak izliyor. 

● Hiçbir zaman oy kullanmayan katılımcılara, onları engelleyen şeyin, eğer varsa, 
ne olduğu sorulmuştur. Çoğu en az bir engel tanımlar iken sıralama, %15 ile 
temel bir ilgisizlik, %13 ile karar vericilerin “benim gibi insanları 
dinlemediklerine” dair bir inanç ve %11 ile söz konusu konuların 
anlaşılmaması şeklinde seyretti. 
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Siyasi ve sosyal konular hakkında bilgi 

 Gençler için siyasi ve sosyal konularda en önemli bilgi kaynakları, her ikisi 
de %41 oranında bahsedilen sosyal medya ve haber siteleridir. 

 Katılımcıların güvenme eğiliminde oldukları belirli sosyal medya kanallarında 
başı %54 ile Facebook çekerken, %48 ile Instagram, %35 ile YouTube ve 
%29 ile Twitter sıra ile takip etmektedir. 

 Ancak, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında en güvenilir 
bilgi kaynakları katılımcılar tarafından sırasıyla ulusal medya (%25), 
arkadaşlar, aile veya meslektaşlar (%23), AB liderleri (%23) ve ulusal 
hükümet (%21) olarak değerlendirilmiştir. 

 

AB'ye yönelik tutumlar 

 Katılımcıların %62'si genel olarak AB'den yana olsa da bu paya AB'nin 
işleyişinden memnun olmayan %34'lük bir kesim de dâhil olduğu anketin bir 
diğer sonucudur. Ayrıca, yanıt verenlerin %21'i AB'ye oldukça şüpheyle 
bakıyor ve ancak radikal bir reform yapılırsa fikirlerini değiştirebilecekken, 
%5'i tüm AB fikrine karşı çıkıyor. 

● Katılımcıların %45'i AB hakkındaki görüşlerinin geçen yıla göre sabit 
kaldığını düşünürken, %31'i kötüleştiğini ve %17'si iyileştiğini söylüyor. 
 

Şekil 5. Avrupa Birliği’ne dair değişen yorumlar (Kaynak: EP,2021)

 

 

 

2.2. Anket 
 

Giriş bölümünde bahsedildiği gibi, COHERENT proje ortaklığı, genç nesillerin sosyal 
aktivitelerini sadece istatistiklerin ışığında değil, aynı zamanda çevrimiçi görüşmeler 
yoluyla sivil toplum kuruluşlarından doğrudan geri bildirim alarak da değerlendirmey i 
bir öncelik haline getirdi. Bütün bunlar daha ayrıntılı ve kapsamlı bilgi elde etmeyi 



 

10 
 

mümkün kıldı, böylece araştırmanın durumunun değerlendirilmesi de daha özgül 
sonuçlara yol açabilirdi. 

Bu bölüm, sosyal hayattan kamusal eğitime ve motivasyonlara kadar pek çok konuyu 
kapsayan anketin tematik gruplamasına göre yanıt veren 25 gençlik sivil toplum 
kuruluşu tarafından verilen yanıtların ve yankıların sentezine odaklanmaktadır. 

 

1. Gençliğin sosyal hayata aktif katılımının önemi: 
 
● Gençler toplum halinde yaşıyorlar ve etraflarında olup bitenler hakkında söz 

sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca, sosyal etkileşimler yoluyla demokratik 
değerlerin güçlendirilmesinde yer almalıdırlar. 

● Sosyal ilerlemenin ve demokratik reformların en önde gelen destekçileridir. 
 

● Yapı her zaman en alttan başlamalıdır , bu nedenle gençlerin yerel 
topluluklarda aktif rol almaları önemlidir. Ne yazık ki, aktif katılımın olmaması, 
yerel toplulukların zarar görmesi ve parçalanması üzerinde çok büyük bir 
etkiye sahiptir . Bu nedenle, gençleri topluluk yaşamında aktif rol almaya teşvik 

etmek önemlidir.  
● Gençler toplumlarımızın geleceğidir ve katılımları, ihtiyaçlarını anlayarak 

gelişimlerine katkıda bulunabilir. 
● Gençler oy kullanıp sivil hayata katıldıklarında, kamusal meselelere değerli 

bakış açıları getirebilir ve geleceklerini şekillendirmede aktif bir rol 
oynayabilirler. 

● Gençler değişim talep ediyor . Bazıları için iklim değişikliği ile mücadele acil 
ve bu faaliyetler bir şekilde onların taleplerine cevap veriyor. Gençler toplumsal 
ve çevresel krizlerin farkına varırken, gençlerin yaşamlarını zenginleştiriyor ve 
topluma sosyal açıdan faydalı oluyorlar. Örneğin, gönüllülük, sivil eylem ve sivil 
taahhüdün oluşturulmasında yer alan bir sivil katılım biçimidir. 

● Sivil faaliyetlere katılım, gençlerin güncel olaylar hakkında daha iyi bilgi 
sahibi olmalarına da yardımcı olabilir. Haklarını aramaları ve sorumluluklarını 
anlamaları için gerekli bilgi ve deneyimi geliştirerek olumlu katkı sağlamalarını 
olanak tanır. 

● Gençlerin toplumlarının gerçek kahramanları olması gerekiyor, yaşadıkları 

yerleri etkileyip değiştirebileceklerini ve bir ‘’damla’’ olup diğer ‘’damlalarla’’ 
birlikte ‘’hiçbir şey değişmeyecek ya da daha iyi olacak’’ boşluğunu 
doldurabileceklerini hissetmeliler" 
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2. Karar vericiler ve sosyal aktörler tarafından genç nesillerin kendilerini 

etkileyen karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi: 
 
● Her şeyden önce, politikacılar ve karar vericiler gençler için rol model 

olmalıdır . Politikacılar, gençlerle açıklığı ve iletişimi teşvik etmeli, onların aynı 
amaç ve değerleri paylaştıklarını anlamalarına ve işbirliği yapmaya, dinlemeye 
ve yardım etmeye çabaladıklarını anlamalarına yardımcı olmalıdır. 

● Bu onları toplantılara, etkinliklere davet ederek ve kamusal karar verme 
yetkisine sahip kurum ve kuruluşların yanında staj imkanı sağlayarak 
oluşturulabilir 

● Karar vericileri ve gençleri bir araya getiren (örn. tartışmalar, tavsiyeler) 
gençlik konseyleri oluşturarak veya güçlendirerek , böylece gençlerin 

sesleri karar verenler ve sosyal işlerden sorumlu olanlar tarafından gerçekten 
duyulabilir ve eyleme geçirilebilir. 

● Önemli olan , örgün eğitim kurumlarında mümkün olduğu kadar çok ortak 
karar alma mekanizmasını uygulamak (örneğin okullarda katılımcı 

bütçeleme, çeşitli diğer müzakere süreçleri), gençleri belediye meclislerine dahil 
etmek, kooperatifleri teşvik etmek ve mahalle/ilçeyi güçlendirmektir. yetkilerin 
sorumluluğun dağıtımış olduğu topluluklar yöneltmek. 

 

3. Gençlerin kamusal hayata olan ilgisinin azalması ve nedenleri:  
 
● En önemli olumsuz etki, politikacılara ve karar vericilere duyulan güven 

eksikliğidir . Güvensizlik nesilden nesle aktarılır ve gençlerin karar alma 

süreçlerine uygun katılımı sağlanmaz. Hem gençlik eğitimi hem de politikacılarla 
açık diyalog bunu yaratmaya yardımcı olabilir. 

● Kamusal ve sosyal hayata düşük katılım, bilgi eksikliğinden, yaygın sosyal 
faaliyetleri iş veya eğitimle uyumlu hale getirmedeki zorluklardan kaynaklanır. 

● Bir okul ortamında, kamusal hayatın / siyasetin nasıl işlediğine dair bilgi 
almazlar , ancak sosyal medya ve günlük yaşam tarafından bu konular 

hakkında o kadar uyarılırlar ki, çoğu anlamaz ve bu nedenle uğraşmak istemez. 
Bu nedenle, kamu yaşamının / siyasetin kötü ve çok karmaşık olduğunu 
düşündükleri için genellikle STK'lar tarafından sağlanan öğrenme fırsatlarından 
dışlanırlar. Olumsuz bir faktör, eğer bir davaya karışırlarsa, bunu ancak büyük 
zorluklarla yapabilmeleridir. Birçoğunun katılmaya veya iyi nedenlerle 
başlamaya ihtiyacı bile yok. 

● Bu aynı zamanda bir halk eğitimi meselesidir. Genel olarak okul, gençleri 
sosyal katılım ve kamusal hayata katılım konusunda eğitmez. 

● Depresyondalar , pandemi koşulları altında, iklim değişikliği sorunları, mali kriz, 
Ukrayna'da savaş - kendileri için bir gelecek göremiyorlar, hayatlarında ne 
yapacaklarını bilmiyorlar. 

● COVID-19'un günümüzde gençlerin sosyal hayatı nasıl algıladıkları üzerinde 
büyük bir etkisi oldu. Pandemiden bu yana, yüz yüze iletişimden çevrimiçi 
ortama, fiziksel varlığa değer vermekten herkesin kendi istek ve ihtiyaçlarına 
göre arkadaş çevreleri oluşturabileceği çevrimiçi etkileşimlere geçiş oldu. 

Bazıları, tüm toplumun yararına olacak bir değişikliği (örneğin çevre korumada) 
getirmediği için, resmi siyaset ve temsili demokrasi konusunda haklı olarak hayal 
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kırıklığına uğruyor. Bunlar ayrıca çoğunlukla kendi istekleriyle sosyal ve politik 
aktörler yerine tüketiciler olarak hedef alındı.  

 

4. Motive edici değerler, bilinçli sosyal davranış, alt kültürleşme:  
 
● Gençler iklim değişikliği konusunda özellikle dikkatli. Bu eylemlerin 

çevresel etkilerinin bilincinde olarak daha bilinçli satın alıyor ve tüketiyorlar. 
Ancak bunun farkında olsalar da, bunu düzenli bir uygulama haline getirecek 
imkanlara sahip değiller. Ayrıca dayanışma da geliştirilmesi gereken önemli 
değerlerden biri. Bununla birlikte, bağımsız ülkelerde doğmuş olan gençler, 
özgürlüğün değerini tam olarak anlamıyor ve demokrasi , insan hakları, ifade 

özgürlüğü vb. Değerleri teşvik edilmesi gerekmeyen verili haklar olarak 
görüyorlar. 

● İyi iş perspektifleri, ekonomik stresin olmadığı bir gelecek, 
eğlenebilecekleri yerler . Gençlerden bazılarının sosyal meseleler hakkında 

düşünceleri var ama bu küçük bir azınlık. 
● Gençlerin ilgi alanları çok çeşitli, ancak hepsinin ortak bir noktası var: topluluk 

ile yaşamanın önemi. Bunun gruplar tarafından nasıl başarıldığı da, çevrenin 
korunmasından, sosyal duyarlılığa ve kredinin güçlendirilmesine kadar büyük 
ölçüde değişebilir, ancak her seferinde vurgu, grupların oluşumuna ve sonraki 
gelişimlerine ve idamelerine yöneliktir.  

● Teknoloji yepyeni bir dizi inanç, korku ve istek yarattı. İş ve ekonomi ise 
gençleri endişelendiren temel konulardan ikisi. Birçoğuysa şöhretin 

başkaları tarafından görülmesi ve tanınması arzusuyla sosyal ağların olumsuz 
etkilerinden muzdarip. 

● Siyasete ve dine olan ilgi, belki de politikacıların ve kilisenin karizma ve 
güvenilirliğinin olmaması nedeniyle keskin bir şekilde azaldı. Akademik düzeyi 
daha yüksek olan gençler toplum yanlısı ve post-materyalist değerlere 
daha fazla önem verirken, daha düşük akademik düzeye sahip gençler refah ve 
kişisel tatmin ile ilgili değerlere daha fazla önem vermeye başladı. 

● Kendilerine gelecekte başarı sağlayacağına dair güçlü bir inançları var . 

Genç kuşaklar da teknolojinin çevre sorunlarının çoğunu yakında çözeceğine 
inanıyor. 

● Daha fazla genç insan daha proaktif tavırlar sergiliyor, daha fazla dahil oluyor 
veya topluma dahil olmaya daha istekli. Bu gençlerden bazıları statükoyu 
sorguluyor ve toplumsal değişimden yana. Buna karşılık, geleneksel 
ahlakın, değerlerin ve erdemlerin savunulmasıyla daha muhafazakar konumlara 
doğru kayda değer bir eğilim de var. 

 

5. 5.Gençlerin çeşitli manipülasyon tekniklerini tanıma ve bilinçli ve eleştirel 
bir medya tüketimi gerçekleştirme becerilerini güçlendirme sorumluluğu: 

 
● Gençler akıllı teknolojileri ve interneti çok erken yaşlarda kullanmaya 

başladıkları için , eleştirel düşünmenin çok küçük yaşlardan itibaren 
geliştirilmesi esastır . Elbette çocukların aile içinde eleştirel düşünmenin 
temellerini anlamaları önemlidir, ancak aile dışındaki eğitim de bir o kadar 
önemlidir.  
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Büyüdükçe ve aile dışında daha fazla zaman geçirdikçe, bilgiye karşı farklı 
görüş ve tutumlara maruz kalıyorlar. Bu nedenle, hem örgün hem de yaygın 
eğitimde farklı etkinlikler aracılığıyla eleştirel düşünmeyi sürekli olarak teşvik 
etmek gereklidir. 

● Her şeyden önce sorumluluk , medya manipülasyonu karşısında okullarda 

eleştirel düşünmeyi teşvik etmesi gereken devlete (eğitim politikası) aittir. Bu 
amaçla, gençlerin bu yeterlikleri ve becerileri geliştirmelerini sağlamak için 
müfredat dışı ve müfredatlar arası faaliyetler için fonların ayrılması gerekir 
. Aileler de sorumludur, ancak bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda 
ebeveynlerde büyük bir bilgi eksikliği vardır. Bu nedenle eleştirel düşünme 
ilkokuldan itibaren yaşa uygun yöntemlerle geliştirilmelidir 

● Ancak manipülasyona karşı mücadele de başlangıçta ebeveynlerin 
sorumluluğundadır . Medya doğumdan itibaren tüketilir, bu nedenle eleştirel 

düşünme becerilerinin yaşam döngüsünün erken aşamalarında ebeveynlerle 
birlikte geliştirilmesi gerekir. Ayrıca çocuğun yaşı ve anlayışı dikkate alınarak 
anaokulundan itibaren eğitime entegre edilmelidir. 

 

6. Halk eğitiminin rolü ve gençleri bilinçli, aktif ve eleştirel vatandaşlar 
olmaya teşvik etmedeki zorlukları: 

 
● Halk eğitiminin gençleri daha bilinçli, aktif ve eleştirel vatandaşlar olmaları 

için güçlendirmedeki rolü çok önemlidir . Öğrencileri okulun ilk yıllarından 
itibaren desteklemeye başlayarak, onları bir vatandaş olarak önemlerinin ve 
hayatı tüm genel yönleriyle nasıl düşünmeleri ve ele almaları gerektiğinin daha 
fazla farkına varmaları için motive edebilirler.  

● Ancak birçok AB üye ülkesinde örgün eğitim sisteminde yurttaşlık 
eğitimine çok az önem verilmektedir . Öğrenciler, teorik içeriğin 

anlaşılmasının sıkıcı ve bazen zor olduğunu düşünürler, bu nedenle öğrencileri 
pratik faaliyetlere dahil ederek onları eğitmek özellikle önemlidir. 

● Küçük yaşlardan itibaren uygun eğitimin sağlanması esastır. Gençleri meşgul 
eden çekici eğitim biçimleri geliştirmek de önemlidir.  

● Kamu eğitimi, bilgisel eğitim yöneliminden kişisel gelişim ve sosyal beceri 
eğitimine ve ilgili konularda farkındalık artırmaya geçmelidir. 

● 2022'de medya ve kullanımı, başka bir müfredatın içine gömülü olması yerine, 
ayrı bir ders olmalıdır. 

 

7. 7. İşverenleri yeni mezunları işe almakla ilgili  motive etmek: 
 

● Mevcut durum, işverenlerin genç çalışanlar aradığını ancak onlara staj 
veya düşük ücretli pozisyonlar sunduğunu gösteriyor . Bu nedenle gençler 
yurtdışında (esas olarak daha iyi maaş alan Batı Avrupa ülkelerinde) 
niteliklerine çok daha fazla değer verilecek iş fırsatları arıyor. Duruma yanıt 
olarak, hükümetler gençleri istihdam eden şirketler için teşvik sağlayabilir  
ve onların ulusal işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik etmeye 
başlayabilirler. 
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● Mümkünse, daha fazla gencin ilgisini çekmek için işverenler, eğitimlerine 
veya gereksinimlerine uyan esnek çalışma saatleri sunmalıdır . Nitelik ve 
deneyim talebinin gerçekçi olması ve rekabetçi maaşların sunulması da 
önemlidir. 

● Şirketler, yeni mezunları işe almak için sosyal sorumluluk harcamalarını 
bildirebilseler büyük avantaj olurdu. veya yeni mezunu bir ila üç yıl istihdam 
ettikten sonra bir miktar tazminat, bunu daha da çekici hale getirebilir. 

● Çoğu şirket, yeni mezunların işe alınabilecek, daha önce iş deneyimine sahip 
olmasını çok önemli görüyor ve özellikle başka bir ülkedeki iş deneyimine değer 
veriyor. Ancak bu, tüm gençlerin ulaşabileceği bir yerde değil. Gençlerin 
işgücü piyasasına girmek için edinmeleri gereken birçok beceri ve 
yeterlilik üniversitelerde öğretilmemektedir . Bu ön deneyimi kazanmak için 
şirketlerde ücretli stajlar teşvik edilmelidir. Ancak gençlerin çalışmalarından çok 
düşük bir ücret karşılığında yararlanan birçok şirket var. 

● Vergi indirimleri ile işverenleri desteklemek . Eğitimin tüm seviyelerinde 
uygulamalı eğitimi geliştirmek , böylece yeni mezunlar ile daha yaşlı, daha 
deneyimli çalışanlar arasındaki uçurumu azaltmak da çok önemlidir. 

● Erasmus+ programı aracılığıyla sunulan Youthpass'ı daha geniş bir ölçekte 
kullanmak , işverenler için iyi bir seçenek olacaktır. Ama ne yazık ki,  bunu 

bilmiyorlar. Youthpass ile işverenler, genç kişiyle ilgili başka türlü bilinemeyecek 
olan çeşitli beceri ve bilgileri de öğrenebilirler. Ancak Youthpass yalnızca sivil 
toplum tarafından bilinmektedir, bu nedenle işverenler tarafından yaygın 
öğrenimin resmi olarak tanınması bu alanda gerçek bir ilerleme sağlayabilir.. 

 

3. Demokratik gençlik politikasının temel kavramı ve iyi 
uygulamaları  

 

3.1. Etkili gençlik politikasının yorumlanması – “Katılım Merdiveni” 
 

Avrupa'daki gençlerin siyasi ve sosyal katılımını inceleyip değerlendirdikten sonra, 
mevcut politika araçlarının odak noktası, gençlik politikasının ideal tasarımı ve ilgili iyi 
uygulamaların sunumu için koşulların belirlenmesine dönüyor. Bunu yaparken 
COHERENT proje konsorsiyumu, karar vericilere ve gençlik faaliyetlerine dahil 
olan kuruluşların çalışmalarına ilham verebilecek örnekler sunmayı 
amaçlamaktadır. 

Gençlik politikası" terimi, farklı aktörler ve AB Üye Devletleri için farklı uygulama 
biçimleri anlamına gelebileceğinden, bu özellikle önemlidir. Bu nedenle, gerçek sosyal 
katma değer üreten etkili bir gençlik politikasının temel ilkelerini tanımlamak, böylece 
bu politika alanını şekillendiren aktörler için ortak bir yorum temeli sağlamak 
gereklidir. 

Gençlik politikasının nasıl geliştirilebileceğini daha iyi anlamak için, gençlik katılımının 
hangi sosyal düzeylerini bildiğimizi ve bunlardan hangilerinin olumlu bir değişim 
yaratmak için hedeflenmeye değer olduğunu açıklığa kavuşturmak önemlidir. Bu 
yorumda, 1997'de UNICEF için “Çocukların Katılımı: Genç Vatandaşları Toplumsal 
Kalkınma ve Çevresel Bakıma Dahil Etme Teorisi ve Uygulaması” (Hart, 1997) başlıklı 
bir kitap yazan sosyolog Roger Hart'ın bilimsel çalışmasına dayanacağız. ). Bu kitapta 
Hart, gençlerin karar alma süreçlerine sosyal ve politik katılımlarının derecesine göre 
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aralarında ayrım yaparak 8 gençlik katılım düzeyini simgeleyen “Katılım Merdiveni " 
adlı bir piramit modeli oluşturdu. Bu itibarla Hart, gençlik katılımının en zayıf 
seviyesinden en güçlü seviyesine doğru bir çerçeve oluşturdu; bu nedenle, gençliğin 
güçlendirilmesinin en faydalı biçimlerini ve manipülasyona ve sembolik katılıma yönelik 
yanlış teşvik biçimlerini açıkça belirleyebiliriz. 

Teorik konsepte göre, “Katılım Merdiveni” aşağıdaki şekil ve noktalarla 
görselleştirilebilir ve açıklanabilir: 
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6. Şekil: “Katılım Merdiveni” çerçevesi”” 

 
 

Source: Dillon, 2018 

 

1. Manipülasyon : Bu, yetişkinlerin sorunları desteklemek için gençleri kullandığı 

ve eylemlere gençlerin ilham vermiş gibi davrandığı durumdur. 
2. Dekorasyon : Gençlerin bir şeyleri nispeten dolaylı bir şekilde “desteklemek” 

ve yardım etmeye alıştıkları bu senaryodan bahsediyoruz. Yetişkinler, davanın 
gençlerden ilham aldığını bile iddia etmiyorlar. 

3. Tokenizm : Bu durumda, gençlerin görüşlerini ifade etme fırsatı var gibi 
görünüyor, ancak gerçekte, yaptıkları veya nasıl katıldıkları üzerinde çok az 
etkileri var veya hiç yok. 

4. Atanmış ama bilgilendirilmiş gençlik : Gençler özel roller için seçilir ve nasıl 

ve neden dahil olacakları hakkında bilgi verilir. 
5. Danışılmış ve bilgilendirilmiş gençlik : Bu, yetişkinler tarafından tasarlanan 

ve yürütülen proje veya programlarda gençlere danışıldığı senaryodur. Gençler 
katkılarının nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirilir ve nihai kararı yetişkinler 
verir. 

6. Çocuklarla yetişkinlerin başlattığı ortak kararlar : Projeler veya programlar 

yetişkinler tarafından başlatıldığında, ancak karar alma süreçleri gençlerle 
birlikte gerçekleştiğinde bu seçenekten söz ederiz. 
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7. Çocukların başlattığı ve yönettiği girişimler : Bu, gençlerin bir proje veya 

program başlattığı ve yönettiği adımdır. Yetişkinler sadece destekçi olarak 
bulunur. 

8. Çocukların başlattığı, yetişkinlerle ortak kararlar : Bu, proje ve programların 

gençler tarafından başlatıldığı ve gençlerin yetişkinlerle birlikte karar alma 
sürecine dahil edildiği bir senaryo olabilir. Bir yandan, bu tür projeler gençleri 
aktif rol almaya teşvik ediyor; Öte yandan, yetişkinlerin deneyim kazanmasına 
ve 

 

3.2. İyi Uygulama Örnekleri  
 

İdeal gençlik politikası girişimlerinin nasıl işlediğini daha iyi göstermek adına 
COHERENT ortaklığı Avrupanın birkaç iyi uygulamasını belirlemiştir. Mevcut politika 
araç setinde, politika teşviklerini şekillendirmede karar vericiler ve gençlik politikası 
paydaşları tarafından izlenecek iyi örnekler olarak sunulmak üzere özellikle öne çıkan 
ve ilerici 3 en iyi uygulama seçildi . Bu bağlamda, aşağıdaki alt bölümler, genç nesillerin 
sosyal katılımını ve aktivizmini güçlendirmede destekleyici olabilecek temel eylem ve 
program kalıplarını ortaya çıkaracaktır 

3.2.1. Finlandiya – Gençlik Merkezleri  
Finlandiya örneğinde, genç insanların sosyal dahil edilmesi ve Finlandiya gençlik 
çalışmaları idaresi açısından, ulusal uzmanlık merkezleri ağı – kurumsal bir arka plan 
olarak – örnek teşkil edecek iyi bir uygulama olarak kabul edilebilir. Finlandiya Gençlik 
Merkezleri , Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından denetlenir ve mali destek sağlanır.2 

Gençlik Merkezi Ağında gençlik çalışmasının geliştirilmesi, mevcut Gençlik Yasası ve 
Ulusal Gençlik Çalışması ve Gençlik Politikası Programı takip edilerek gerçekleştirilir. 
Bu uzmanlık merkezlerinin operasyonel sorumluluğu, büyük ölçüde, eğitim 
faaliyetleri ve uzmanlık ve bilgi ile güçlendirme yoluyla ulusal ölçekte gençlik 
çalışmasının kalitesini geliştirmekten oluşur. 

Uzmanlık merkezleri, en iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlayarak ve belediyelerin 
ve sosyal kuruluşların gençlik stratejisi süreçlerine katılarak, faaliyetleri aracılığıyla 
yüksek kaliteli bölgesel ve yerel gençlik çalışmalarının geliştirilmesini de destekler. 
Ayrıca Gençlik Merkezi Ağı, tüm yıl boyunca birçok kamp alanı, kurs, aktivite, eğitim 
oturumu ve diğer etkinlikler için güvenli ve sorumlu bir ortam sağlar. Deneyimsel 
öğrenme, daha özel olarak "eylem üzerine derinlemesine düşünme yoluyla 
öğrenme" olarak tanımlanan, deneyim yoluyla öğrenme süreci olduğundan , 

Gençlik Merkezleri, geleneksel bir akademik eğitimin dışında daha uygun bir şekilde 
edinilebilecek becerilerin, bilginin ve deneyimin geliştirilmesine özel bir önem 
vermektedir. 

Deneyimsel öğrenme, öğrenme deneyimi sırasında sürekli bir döngüde işleyen dört 
ana öğeye dayanan, birey için öğrenme sürecine odaklanır: 

● Somut deneyim 

● Yansıtıcı gözlem 

● Soyut kavramsallaştırma 

                                                
2 Finish Youth Centres: https://www.snk.fi/en/  

https://www.snk.fi/en/
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● Aktif deney 

 

Bu konseptte, tüm Fin Gençlik Merkezleri, ilham verici açık hava etkinlikleri için 
mükemmel bir şekilde konumlandırılmıştır. Gençlik Merkezleri okul kamp grupları için 
güvenli ve çekici olanaklar sunmaktadır. Bu özel ve rahatlatıcı koşullar arasında 
çocuklar Fin kültürü, yaşam tarzı ve doğası hakkında çok şey öğrenebilir ve 
öğrenmelerini, takım çalışmasını, kendini yansıtmasını ve sosyal becerilerini 
geliştirebilir, bu da onların sosyal katılımlarında ve bağlılıklarında güvenle 
ilerlemelerine yardımcı olur.  

Gençlik Merkezlerinde yürütülen tüm programlar, Finlandiya müfredatını ve okul 
ortamı dışındaki etkinliklerin dikkatli bir şekilde planlanması ve yürütülmesiyle 
çocukların aktif öğrenimini destekleyen yaygın eğitim yöntemini izler . Merkezler, 
Fin değerlerine ve eğitimine dayanan ve her grubun sosyal geçmişini de dikkate alan 
hazır programlara sahiptir. Sonuç olarak, kamp faaliyetleri veya Gençlik Merkezleri 
tarafından sağlanan eğitimler sayesinde çocuklar evlerine daha bütünsel öğrenme 
becerileri, güzel anılar ve ömür boyu hazine edecekleri faydalı deneyimler ile 
dönüyorlar. Bu nedenle, günümüzde Fin Gençlik Merkezleri, Finlandiya'da gençliğin 
güçlendirilmesi açısından en başarılı uygulamalardan biri olarak kabul edilebilir ve bu 
örnek, diğer ulusal destek sistemlerinde yeni fikir ve motivasyonların başlatılması için 
uluslararası ölçeklerde de tanıtılmalıdır. 

 

3.2.2. 3.2.2. Almanya – Berlin Gençlik Demokrasi Fonu  
Almanya'da, Berlin Gençlik Demokrasi Fonu , sivil katılımı ve sosyal güçlendirmeyi 
etkili bir şekilde artırmak için en iyi kurumsal örneklerden biri olarak tanımlanabilir.3 
Örgütün en önemli amacı, Berlin'de aşırı sağcılığa, ırkçılığa ve anti-Semitizme karşı 
mücadele , katılım ve demokratik yapıların daha da genişletilmesine doğrudan 
mali katkı sağlamaktır . Genç vatandaşlar, gençlik örgütleri ve siyasi olarak bağımsız 

sosyal paydaşlar tarafından başlatılan yeni proje fikirleri ve projeleri teşvik etmek ve 
desteklemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, fon , gönüllü çalışmaları desteklemek, 
gençlerin katılımını teşvik etmek ve yurttaşlık eğitimi ve bilinçlendirme etkinlikleri 
yoluyla hoşgörüyü teşvik etmek için 3 tür hibe (maksimum 15.000 Euro, 3.000 Euro 
veya 1.000 Euro ödül ile) sağlar.  

Değerlendirme ve finansman kararı “Berlin Gençlik Jürisi” (fonun karar verme organı) 
tarafından verilir, böylece gençlere ve onların kuruluşlarına projelerini hayata geçirme 
fırsatı verilir. Değerlendirme kriterlerine göre, yalnızca içeriği ve hedefleri yerel 
düzeylerin ötesinde bir etkiye sahip olan ve bağımsız olarak örgütledikleri kendi kendini 
yöneten veya kendi kendini örgütleyen gençlik girişimlerine hibe verilebilir. Gerekirse 
veya proje uygulamasında sorunlar yaşanırsa, fon tarafından sağlanan uzmanlardan 
teknik ve profesyonel destek alınabilir. Organizasyonun hedefleri ile ilgili olarak, proje 
teklifleri gençlik aktivizmini ve sosyal içermeyi artırmak için aşağıdaki kilit alanlara 
odaklanmalıdır: 

● Katılım bağlamlarının genişletilmesi (ufuk) 

● Gönüllü çalışmanın teşviki. 

                                                
3 Youth Democratic Fund Berlin: https://stark-gemacht.de/foerderung/  

https://stark-gemacht.de/foerderung/
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● Yeni katılım biçimlerinin geliştirilmesi (e-Katılım) 

● Çeşitlilik ve hoşgörünün desteklenmesi 

● Siyasi-tarihsel (yurttaşlık) eğitimi. 

 

Berlin Gençlik Demokrasi Fonu'nun finansman programları sayesinde, desteklenen 
çocuklar ve gençler, aktif vatandaşlar olma ve demokrasiyi şekillendirme konusunda 
daha deneyimli hale gelebilirler. Kendi ve doğrudan katılımları yoluyla, yaşayan 
demokrasi ve aktif olarak toplumu şekillendirme becerilerini öğrenir ve derinleştirirler. 
Fon , bu bağlılığı desteklemek için kurulduğu 2013 yılından bu yana yaklaşık 70.000 
çocuk ve ergene bağışta bulunmuştur. şimdiye kadar toplam fon miktarı 2,8 milyon 
Avro seviyesinde bulunuyor. Projelerin kapsamı ile ilgili olarak, ana hedef grupları, 
yerel veya eyalet çapında önemi olan gençlik çalışması, gençlik derneği çalışması ve 
gençlik sosyal çalışması alanlarındaki bağımsız kamu kuruluşlarına, derneklere ve sivil 
toplum girişimlerine hitap etti. Bu nedenle, Berlin Gençlik Demokrasi Fonu, gençlik 
politikası ve katılımı alanında Alman başkentindeki en önde gelen ve örnek teşkil eden 
destek kuruluşudur. 

3.2.3. Avusturya – Aha Plus  
Almanya'daki önceki uygulamaya paralel olarak, Batı Avusturya'daki federal 
Vorarlberg eyaletinde de benzer bir gençlik destek programı belirleyebiliriz. Bu 
durumda, gençlik destek programı Aha Plus olarak adlandırılır ve bu, kendi 
belediyelerindeki veya bir belediyedeki kuruluşlarda gönüllü olarak aktif olarak yer alan 
12 – 24 yaş arasındaki genç vatandaşların kullandığı resmi bir uygulamadır (tanıma 
sistemi olarak belirli bir dijital platform).4 Bu uygulamayı kullanarak genç 
vatandaşlar, Aha plus ağına katılan yerel kuruluşlara yardımcı olmak için - 
gençlik çalışması gibi - faydalı gönüllülük faaliyetleri başlatabilir ve yürütebilir . 

Sonuç olarak, gönüllüler başvuruda puan toplayabilir ve bunlar daha sonra konser 
biletleri, ünlü kişilerle buluşma veya yerel bir işletmede genç istihdamı gibi çeşitli 
ödüllerle resmi olarak takas edilebilir. Böylece Aha Plus, genç üyelere kariyerlerinde iş 
fırsatlarını güçlendiren doğrulanmış bir “Sosyal-CV” sunar. 
 
Ancak, aha plus'ın halihazırda bir dernekte aktif olan gençlere sunduğu fırsatların yanı 
sıra, araç aynı zamanda gönüllü çalışmak isteyen gençlerin başkalarına yardım etmek 
için uygun görevler bulmalarına yardımcı olur. Bu amaçla uygulama, yerel kuruluşlara 
faaliyetlerini gençler arasında tanıtma fırsatı sunuyor. Uygulamanın başarılı bir şekilde 
uygulanmasının bir sonucu olarak Aha Plus, gençler için en önemli gönüllülük 
platformu haline geldi (yılda yaklaşık 200-250 katılımcı kuruluş ve birkaç binlerce 
gönüllü), onları sosyal aktivizm ve kapsayıcılık konusunda güçlendirdi, bu nedenle Aha 
Plus olağanüstü bir platformdur. gençlik politikası paydaşları tarafından takip edilen 
uluslararası ölçekte bir örnektir.  
 
  

                                                
4 Aha Plus: https://www.aha.or.at/plus  

https://www.aha.or.at/plus
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4. Temel ilke ve öneriler 

Yukarıda açıklanan araştırma deneyimine dayanarak, COHERENT proje ortaklığı, 
gençlerin sosyal katılımını güçlendirmek isteyen karar vericilere ve profesyonel 
kuruluşlara rehberlik sağlamak için - AB Gençlik Stratejisi ve Konsey kararları 
doğrultusunda . ilkelerin ve politikaların formüle edilmesi yoluyla Avrupa düzeyinde ve 
ulusal düzeyde  karmaşık bir teklif yapısı geliştirmiştir (CE, 2018). 

Ortaklık tarafından öne sürülen teklif paketi aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 

 

TEMEL PRENSİPLER 

1. Katılım : Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde gençlerin yaşamlarını 

etkileyen politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine 
gençleri, gençlik örgütlerini ve gençlik çalışmalarında aktif olan diğer kuruluşları 
aktif olarak dahil eden, - gençlik temsilci organlarının kurulmasını destekleyen., 
gençlerin kendi kendilerine katılma ve örgütlenme hakkı ve temsili gençlik 
yapılarının  ve Avrupa makamlarının çalışmalarını tanınmasını ve dahil 
edilmesini teşvik etmek. 

 
2. Sürekli diyalog ve yetkilendirme : Her düzeydeki karar alma süreçlerinde 

gençlerin farklı görüşlerini yansıtmak ve vatandaşlık eğitimi ve öğrenme 
stratejileri yoluyla yurttaşlık yeterliklerinin gelişimini desteklemek için AB Gençlik 
Diyalogunu desteklemek ve teşvik etmek: 

a. Katılımcı etkinlikleri ilgi çekici hale getirin ve gençlerin sosyal katılım için 
hazırlanmalarına ve katılmalarına yardımcı olun, böylece “katılmayı 
öğrenme” fırsatı sağlayın ve bu öğrenmeyi destekleyin 

b. edemokratik katılımın yenilikçi ve alternatif biçimlerini keşfetmek ve 
teşvik etmek 

c. e-demokrasi ile ilgili araçlar, örneğin 
d. Bazı gençlerin gerekli becerilere sahip internet ve djital teknolojilere 

erişimi olmadığını göz önünde bulundurarak gençlerin demokratik 
yaşama katılımlarını desteklemek ve onları kapsayıcı bir şekilde 
kullanımlarını kolaylaştırmak 

 
3. Gençlerin hareketliliğini teşvik edin : Mevcut engelleri kaldırın ve daha az 

fırsata sahip gençlere özel ilgi gösteren destek önlemlerini uygulayın, böylece 
tüm gençlerin ve gençlik çalışanlarının sivil toplum sektöründe gönüllülük de 
dahil olmak üzere sınır ötesi hareketlilik fırsatlarına katılmasını sağlayın: 

a. Gençlerin dayanışma faaliyetlerine katılımını teşvik edin ve bu amaçla 
ilgili destek programlarını teşvik edin ve AB finansman araçları ile ulusal, 
bölgesel ve yerel programlar arasındaki sinerjileri araştırın ve 
tamamlayın 

b. Ilgili AB destek programlarının tasarımı, uygulanması ve 
değerlendirilmesine gençleri ve gençlik örgütlerini aktif olarak dahil etmek 

c. yaygın ve resmi olmayan öğrenmede iyi uygulamaları paylaşmak 
d. bunun yanı sıra dayanışma ve gönüllü faaliyetleri 
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e. Yaygın ve örgün olmayan öğrenme yoluyla edinilen beceri ve 
yeterliliklerin doğrulanması ve tanınması için etkili sistemler üzerinde 
çalışmak ve daha fazla geliştirmek 

 
4. Gündem belirleme : Gençlik çalışmalarının kalite, yenilikçilik ve tanınma 

yönlerini içeren bir Avrupa gençlik çalışması gündemi geliştirin ve uygulayın. 
Gençlik temsilci kuruluşlarının, gençlik örgütlerinin, gençlik çalışanlarının ve 
araştırmacıların uzmanlıklarını bir havuzda toplamak önemlidir, çünkü bu 
onların tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacaktır. Avrupa Konseyi'nin bu 
alandaki çalışmaları ile sinerji teşvik edilmelidir: 

a.  Bu alandaki politikaların geliştirilmesi, gençlik çalışanlarının eğitimi, 
yasal çerçevenin oluşturulması ve yeterli kaynakların sağlanması da 
dahil olmak üzere, gençlik çalışmalarının yerel, bölgesel, ulusal ve 
Avrupa düzeyinde yüksek kaliteli gelişimini desteklemek 

 
5. Sosyal katılımı teşvik edin: Yerel olanlar da dahil olmak üzere her düzeyde 

gençlik çalışması faaliyetlerini destekleyin ve gençlik çalışması ve yaygın eğitim 
alanındaki faaliyetler yoluyla yeterliliklerin ve sosyal içermenin sağlanmasında 
gençlik örgütlerinin rolüne saygı gösterirken rolünü kabul edin. Bu alandaki 
gençlik örgütlerinin yürütülen ulusal, bölgesel ve yerel faaliyetler: 

a. mümkün olduğunda, gençler için kolay erişilebilir iletişim noktaları 
oluşturmak ve daha da geliştirmek, kültürel faaliyetler için rehberlik ve 
destek sağlamak ve istihdam olanakları sağlamak. 

 

POLİTİKA ÖNERİLERİ 

1. Araştırmaya dayalı gençlik politikası oluşturma ve bilgi oluşturma : AB ve 
ulusal düzeyde gençlik politikası, araştırma sonuçlarına ve gençlerin gerçek 
ihtiyaçlarına ve durumlarına dayanmalıdır. Bu, sürekli araştırma ve bilgi 
geliştirme ile gençler ve gençlik örgütleriyle ( bu alandaki akademik - özellikle 
sosyolojik - araştırma ve girişimleri güçlendirerek ) sürekli temas gerektirir. 
Farklı yönlere göre ayrılmış gençlere ilişkin verilerin toplanması, belirli genç 
insan gruplarının, özellikle de imkanları kısıtlı olanların ihtiyaçlarını daha iyi 
anlamak için özellikle önemlidir. Araştırma sonuçlarına dayalı politika kararları, 
Avrupa Konseyi, OECD gibi uluslararası kuruluşlar ve gençlik örgütleri de dahil 
olmak üzere diğer organlar ile işbirliği içinde Youth Wiki ve gençlik araştırma 
ağlarını destekleyecek şekilde alınmalıdır. 
 

2. Birbirinden öğrenme ve sonuçları yayma : Üye Devletler, Avrupa Komisyonu 
ve paydaşlar birbirlerinden öğrenmeli ve bunu hem temel hem de sektörler arası 
alanlarda ( uluslararası bilgi alışverişini ve deneyim paylaşımını teşvik ederek ) 
gençlik politikasını teşvik etmek için bir araç olarak kullanmalıdır. . AB Gençlik 
Stratejisinin kapsayıcı önceliklerini takiben ve üç yıllık çalışma planları 
çerçevesinde, uzman grupları politika yönergeleri ve pratik araçlar geliştirmeye 
ve en iyi uygulamaları paylaşmaya devam edecek; Bu strateji, akran 
değerlendirmesi, ortaklık tavsiyesi, üst düzey forumlar, analizler ve çalışmalar 
gibi birbirinden öğrenmek için yeni araçlar sağlayacaktır. 
 
. Bu araç, mevcut ağlar üzerine inşa edilecek ve gençlere yüksek kaliteli bilgi, 
bilgi ve yayma sağlamak için daha sistematik bir yaklaşım benimseyecektir. 
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3. Katılımcı yönetişim : Gençlerin kendi hayatlarında uzman olduklarını kabul 

etmek için, gençlerin ve onları temsil eden kuruluşların AB Gençlik Stratejisinin 
uygulanmasının çeşitli aşamalarında yer almalarını sağlamak esastır. Katılım, 
gençleri ve onların sorunlarını daha görünür kılar, ama aynı zamanda gençlerin 
gençlik politika yapıcıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlar 
(örneğin belediyede desteği olan veya teknik olarak onları belediye/ulusal karar 
alma mekanizmasına dahil eden gençlik parlamentosu oluşturmak ). Katılım 
aynı zamanda gençlik politikalarının meşruiyetini ve kabulünü artırmayı da 
amaçlar. AB Gençlik Strateji Platformu, stratejinin uygulanmasında katılımcı 
yönetişim ve koordinasyonu kolaylaştırmayı, düzenli sosyal diyalog için iyi bir 
temel oluşturmayı, paydaşlara stratejinin uygulanmasını koordine etmede daha 
büyük bir rol vermeyi ve faaliyetler için fırsatlar sağlamayı amaçlayacaktır. 
Faaliyetler. sonuçlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak. Komisyon, uygun 
olduğunda, AB kurumlarının, Üye Devletlerin, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma 
Teşkilatı Ulusal Ajanslarının ve gençlik örgütlerinin temsilcilerini ve ayrıca diğer 
paydaşları ve yerel ve bölgesel yetkilileri bir araya getirerek hedeflenen 
toplantılar düzenlemeye davet edilir.  
 

4. AB programlarının ve fonlarının harekete geçirilmesi : Üye Devletler ve 
STK'lar, Marie Skłodowska Curie eylemleri dahil olmak üzere Erasmus+, 
Avrupa Dayanışma Kurulu, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları, Horizon 2020, 
Yaratıcı Avrupa gibi AB programlarını ve fonlarını harekete geçirecek ve Ardıl 
programların etkin kullanımı. Üye Devletler, ulusal ajanslar ve gençlik 
paydaşları, gençlik girişimlerini desteklemek için son teknoloji projeleri 
geliştirmek ve uygulamak amacıyla AB, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki 
finansman kaynakları arasındaki sinerjileri ortaklaşa keşfetmeye davet 
edilecektir. 
 

5. İşverenler için mali teşvikler : Gençlerin istihdam durumunu iyileştirmek için, 
ulus-devlet düzeyinde vergi teşvikleri ve mali destek planlarının getirilmesi 
düşünülmelidir; yeni mezunların deneyimsel geçmişi. ( örneğin, genç 
istihdamına dayalı vergi indirimleri veya yardımları). 
 

6. Okullarda yurttaşlık eğitiminin güçlendirilmesi : Daha güçlü yurttaşlık 
tutumları geliştirmek için, halk eğitim sistemlerinde genç yaşta yurttaşlık 
bilincinin geliştirilmesine ve ayrıca bilinçli toplumsal katılım için gerekli olan 
bilinçlendirmeye daha fazla önem verilmesi esastır ( esas olarak daha hedefli 
“yurttaşlık kültürü” sınıfları biçimi ). Eğitimcilere ek olarak, okullarda demokratik 
değerlere bağlı bağımsız STK'ların daha aktif katılımına ihtiyaç vardır. 
 

7. Öğretmen eğitimine daha fazla önem verilmesi: Okullarda yurttaşlık eğitiminin 
geliştirilmesi için öğretmenlerin daha bilinçli yetiştirilmesi şarttır. Bu nedenle, 
ulusal yeterlilikler dahilinde, Üye Devletlerin 
 
yaygın öğretimin metodolojik bilgisine ve öğretmen yetiştirme sistemlerinde 
demokratik tutumları öğretmek için gereken teorik bilgiye öğretmenlerin erişimini 
artırmak. 
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8. Manipülasyona ve çevrimiçi şiddetle mücadele : Sosyal medyadaki yaygın 

manipülasyonun ve çevrimiçi şiddetin azaltılması, hem ulusal hem de gençlik 
politikası değerleri ve çıkarları açısından bir öncelik olarak görülebilir ( esas 
olarak yargı ve kolluk kuvvetlerinin daha etkili eylemlerinin bir sonucu olarak ). 
Üye Devletler, ulusal yetkiler dahilinde, nefret söylemine karşı en etkili yasal ve 
güvenlik önlemini almaya ve çevrimiçi şiddet mağduru gençlere yardım etmek 
için sivil toplum aktörlerini de içeren acil servisleri işletmeye çalışmalıdır. 
 

9. AB Gençlik Stratejisinin İletilmesi : AB Gençlik Stratejisinin amacı ve içeriği, 

gençlikle ilgili karar alma sürecine dahil olan farklı paydaşları dikkate alarak 
kapsamlı ve genç bir şekilde iletilmelidir ( örneğin gençlik günleri, çevrimdışı 
road show şeklinde) kampanyalar, AB günleri, festivaller vb. ) AB Gençlik 
Stratejisi ve Avrupa Gençlik Hedefleri, AB gençlik politikası ve Avrupa gençlik 
çalışması hakkında yeni ve olumlu mesajlar göndermek için gençlik politikasının 
şekillendirilmesinde yakından yer alanların yanı sıra alan dışından kişilere yön 
verebilir. 
 

10. Planlayıcıyı gelecekteki ulusal etkinlikler için kullanma : Planner for Future 
Ulusal Etkinlikler çevrimiçi platformunun kullanılması, Üye Devletlerin AB 
Gençlik Stratejisi doğrultusunda önceliklerini gönüllü olarak paylaşmalarına 
olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Bölgesel, ulusal ve AB düzeyinde gençlik 
politikalarının uygulanmasının şeffaflığını artırmayı amaçlamaktadır. Bunun, her 
bir Üye Devletin özel ihtiyaçlarına dayalı olarak, birbirinden öğrenmek için doğru 
ortakların belirlenmesine yardımcı olması beklenmektedir. Ek idari yüklerden 
kaçınmak için, gelecekteki ulusal etkinliklerin planlayıcısı, mevcut ulusal gençlik 
politikası çerçeveleri/ulusal gençlik stratejileri üzerine inşa etmelidir. 
 

11. AB Gençlik Diyaloğu : Önceki sonuçlara dayanarak, daha fazlasını 
sağlamak için gerekli araçlarla birlikte AB içinde yeni bir ulusal Gençlik Diyaloğu 
kurulmalıdır ( örneğin gençlik merkezleri tarafından organize edilen, politika 
yapıcılar ve gençlik arasında yıllık açık tartışmalar şeklinde ). karar vericiler ve 
gençler, karar verme süreçlerine katılmak ve genel olarak sosyal işlere 
katılımlarını ve siyasi katılımlarını artırmak. Ayrıca, AB Gençlik Diyaloğu'nun 
ulusal çalışma grupları ile Avrupa Komisyonu arasında daha düzenli görüş 
alışverişleri teşvik edilmelidir. 
 

12. AB Gençlik Koordinatörü : Sektörler arası işbirliğini güçlendirmek ve gençlik 

sorunlarına ilişkin farkındalığı ve anlayışı artırmak için 2021'de Avrupa 
Komisyonu bünyesinde bir AB Gençlik Koordinatörünün atanması, gerçek 
politika eyleminde ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Sonuç olarak, Üye 
Devletler ve STK'lar Koordinatör ile yakın çalışmalıdır. gençlerle iletişimde 
tutarlılığı sağlamak ve gençliğin güçlendirilmesini ve katılımını hedefleyen yeni 
programları ve teşvikleri daha iyi başlatmaktır. 
 
 

13. Gençler için bilgi ve destek : Genç nesilleri sosyal ve politik hayata daha iyi 

dahil etmek için , gençlere yönelik hizmetler, gençlik çalışma fırsatları, girişimler 
ve gönüllü programlar hakkında yüksek kaliteli bilgi sağlamak esastır. Bu 
nedenle, Avrupa Gençlik Portalı veya Geleceğin Ulusal Etkinlikleri Planlayıcısı 
, gençlere yönelik bilgi akışını etkili bir şekilde sürdürmek için Üye Devletler ve 
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ulusal gençlik ajansları tarafından izlenecek yararlı bir örnek olarak kabul 
edilebilir . Bu angajmana, gençlik çalışanları ve mentorlar güçlendirici olarak 
katılabilir, bu nedenle onların çalışmaları ve aktif katılımları, yerel veya eyalet 
düzeyindeki politika yapıcılar tarafından çok takdir edilmeli ve desteklenmelidir.  

14. Belediye/yerel düzeylerde “Gençlik Merkezleri” oluşturun : Proje 

deneyimlerine dayalı olarak, gençlerin bir araya gelip projeler 
oluşturabilecekleri, oyun oynayabilecekleri, film izleyebilecekleri ve sosyal 
girişimler geliştirebilecekleri (örnek: Kültür İnkübatörü). Bu nedenle, bu 
bağlamda, genç vatandaşların sosyal aktivizmini teşvik etmek için bu tür sosyal 
“güvenli yerler” sağlama konusunda Avrupa belediyelerinin önemli bir 
sorumluluğu vardır. Ayrıca, Gençlik Merkezleri yerel gençlik ve diğer sivil 
kuruluşlar arasında buluşma yerleri olarak işlev görebilir, dolayısıyla bu 
merkezler ayrıca genç nesillerin sosyal yeterliliklerini ve yerel kimliklerini 
güçlendirmeye yönelik atölye çalışmaları için yeterli bir yaygın öğrenme ve 
kültürel ortam sağlayabilir  
 

 
 
  



 

25 
 

5. Sonuçlar 
 

Genel olarak, bir politika hedef grubunun kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi 
olması önemlidir. Gençler, gençlik politikasına ve ilgili karar alma önlemlerine katılmak 
için haklara, araçlara, desteğe, fırsata ve ortağa sahip olmalıdır: tasarımı hakkında 
tavsiyede bulunmak veya birlikte karar vermek, hizmetler sağlamak, izlemek ve 
değerlendirmek politikaların etkisi ve yalnızca hizmetlerin alıcısı olmak için değil 

. Gençler dahil olduklarında, kendi kararlarını aldıklarını ve daha büyük hizmetlerin 
fikirlerini veya haklarını daha iyi yaşayabileceklerini hissediyorlar. Bu tür politikaların 
başarı şansı çok yüksektir. 

AB Gençlik Stratejisi (2019-2027) üç alana odaklanmaktadır: katılım , ara bağlantı ve 
güçlendirme . Strateji, gençlerin demokratik yaşama katılımını (dahil olma) teşvik 
eder; gönüllülüğü, öğrenme hareketliliğini, dayanışmayı ve kültürlerarası öğrenmeyi 
(bağlantı kurma) teşvik eder ve kalite, yenilikçilik ve gençlik çalışmasının (güçlendirme) 
tanınması yoluyla gençlerin sorumluluğunu destekler. Strateji, tüm gençlere ulaşmayı 
ve daha az fırsata sahip olanları AB programlarına dahil etmeyi amaçlıyor. Strateji, 11 
Avrupa gençlik hedefinin oluşturulmasına yol açan gençlerle diyaloğun sonucunu 
dikkate almaktadır. 

Bu hedeflere Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Kurulu gibi belirli gençlik programları 
aracılığıyla ulaşılabilir. Strateji aynı zamanda, daha fazla AB programı ve finansman 
kaynağını harekete geçirerek ve her düzeyde sektörler arası işbirliğini teşvik ederek 
sektörler arasında etkili, tutarlı ve ortak uygulamaya dayanmaktadır. Ayrıca AB Gençlik 
Stratejisi, Üye Devletler arasında karşılıklı öğrenme faaliyetleri ve ortak eylemler, 
ulusal düzeyde bilgi paylaşımı, AB gençlik diyaloğu ve politika oluşturma süreçlerine 
gençlerin katılımının diğer biçimleri, AB Gençlik Stratejisi Platformu ve kanıta dayalı 
araçları içerir. Bu bağlamda, Üye Devletler ve ulusal makamlar, katılım, karşılıklı 
bağlantı ve güçlendirmeye odaklanarak gençlik politikası önlemlerinin şekillendirilmesi 
ve geliştirilmesinde anlamlı bir role ve önemli etkiye sahiptir. Bu amaçla, mevcut 
politika araç seti ve tavsiyeleri, karar vericiler ve politika paydaşlarının mevcut durumu 
daha iyi yorumlamaları ve gençlik aktivizmini artırmak için eylemlerini etkili bir şekilde 
formüle etmeleri için yararlı bir teknik rehberlik sağlar.  
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