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GIRIŞ
Bu Şart, Avrupa KonseyiC Yerel ve Bölgesel Yönetimler KongresiC
tarafından geliştirilmiştir. Şartın geliştirilmesinde, Avrupa Konseyi Gençlik
Spor Müdürlüğü ile çalışan gençler bizzat yer almışlardır.

■

Şart, gençlik katılımıC alanında bir çok önemli ilke, fikir ve eylemleri
kapsamaktadır. Ne var ki, resmi bir belge olması nedeniyle yazımında
kullanılan dilin anlaşılması her zaman kolay değildir. Bunun sonucunda
Kongre, herkesin Şartı daha iyi anlamasını desteklemek ve kolaylaştırmak
için ‘Söz Sende’ kitabını geliştirme kararı almıştır.

■

Umuyoruz ki, gençler, Yerel ve Bölgesel YönetimlerC ve bu alanda
çalışan herkes Şartı uygularken bu sürümü faydalı bulacaktır. Öte yandan,
bu sürüm Şatın yerine alma amacında değildir; Şartın yanında bir yardımcı
olarak kullanılmalıdır.

■

ÖNSÖZ
Gençler, yerel ve bölgesel düzeyde kendilerini etkileyen kararlar
alınırken gerçek bir söz hakkına sahiptirler ve bu fırsata sahip olmalıdırlar.
Ayrıca, her türlü etkinlikte ve eylemde yer almak için desteklenmeli ve
alan sağlanmalıdır. Tabi ki, hak sahibi olmak, onu kullanmak için bilgiye,
fırsata ve desteğe sahip olmadığı sürece bir işe yaramaz. Bu nedenle
Şart, Yerel ve Bölgesel Yönetimleri gençlere hangi desteğin ne şekilde
sağlanması gerektiğini söylemektedir. Bu deneyim sayesinde gençler,
bu hakları ve fırsatları azami düzeyde kullanmalarını sağlayacak bilgi
ve tecrübeyi kazanacaklardır. Bu katılımdır ve demokratik toplumlarınC
zeminini oluşturan kilit unsurlardan biridir.
■

Gençlerin, kendi toplumlarına katılmalarına olanak sağlamak, onlara
sadece söz sahibi olmaları için yardımcı olmaktan ibaret değildir. Bu aynı
zamanda, toplum yaşamında yer almaları ve katılımları ile ilgili fırsatları ve
güçlükleri deneyimlemelerini desteklemekle de ilgilidir.Katılımın gerçek
ve anlamlı olması için gençlerin olduğu kadar yerel ve bölgesel yönetimler
başta olmak üzere diğer herkesin güçlü ve devamlı adanmışlığı gereklidir.
Gençlik katılımını yaygınlaştırmak için yapılan her şeyde, gençlerin çeşitlilik
gösteren ihtiyaçları, koşulları, hayalleri ve umutları dikkate alınmalıdır ve
aynı zamanda biraz da eğlence içermelidir.

■
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ŞARTTIN İLKELERI
Gençlerin yerel ve bölgesel işlere katılımı, gençlik katılımı genel olarak
yaygınlaştırmak için yapılan her çalışmanın odak noktasıdır.

■

Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, rolleri olan tüm alanların (bkz. 1. Bölüm)
gençlerin ihtiyaçlarını ve görüşlerini dikkate aldığından emin olmalıdır. Bu
gençlerle işbirliğiC içinde ve onlara danışılarakC yapılmalıdır.

■

Bu Şartta tartışılan gençlik katılımı ilkeleri, fikirleri ve şekilleri tüm
gençlere yöneliktir. Özellikle de, farklı arka planlardan ve koşullardan gelen
gençler katılım için teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

■

C Sözlük

Kongre = Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel ve bölgesel
yönetimleri temsil eden bir danışma organıdır.
Avrupa Konseyi = Avrupa Konseyi, 1949 yılında kurulmuş olan ve amacı
insan hakları ve demokrasiyi korumak ve yaygınlaştırmak ile 47 üye ülksei
arasındaki birliği geliştirmek olan bir Avrupa kuruluşudur.
Gençlik Katılımı = gençler kararların alınmasında yer alırlar
Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Önsöz = Açıklayıcı giriş bölümü
Demokratik toplum = Hükümetin insalar tarafından seçildiği görüş
İlkeler = Değerler ve ana fikirler, prensipler
İşbirliği = İnsanların beraber çalışması
Danışma = İnsanlara görüşlerinin sorulması

Page 4

1. Bölüm

Gençlerin
dahil olması
gereken
alanlar
1. SOSYAL, SPORTIF VE KÜLTÜREL
FAALIYETLER
Gençlik grupları ve diğer kulüp ve örgütler tarafından düzenlenen serbest zaman, sportif ve kültürel faaliyetler ve etkinlikler gençlerin
yaşamlarında çok önemli bir yer teşkil etmektedir Bir çok toplumda gençler
için yeterli sayıda ilginç ve heyecan verici faaliyetler bulunmamaktadır. Bu
faaliyetler ve etkinlikler, katılan gençlerin etkinliklerin nasıl düzenleneceği,
başkalarıyla nasıl çalışılacağı ve yerel toplumlarıyla ilgili daha fazla şeyler
keşfetmeleri gibi yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olmanın yanı sıra,
yeni arkadaşlarla tanışmalarına, beceri ve özgüven geliştirmelerine de
olanak sağlar.

■

Yerel ve bölgesel yönetimlerC, gençleri, gençlik örgütlerine ve
gruplarına katılmalarına ve bu tür oluşumları kurmaları ve yürütmeleri için
teşvik etmeli ve desteklemelidirler. Bunu gençlik örgütlerine ve gruplarına
maddi yardım sunarak ve tesislerC tahsis ederek sağlayabilirler. Böylece
gençler, kendi yerellerinde faaliyetler ve etkinlikler düzenleyebilirler. Bu
faaliyetlere spor etkinlikleri, tiyatro gösterileri, konserler, geziler vb. örnek
olarak verilebilir.

■
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Örnek:
Oyunlarını geliştirmek istediler ve bunu yapabilmek için düzenli
olarak bir ligde oynamaları gerektiğini hissettiler. Kendi takımlarını kurma
kararı aldılar ancak bunu nasıl yapacaklarından tam olarak emin değillerdi
ve tüm masrafları karşılayacak yeterli paraları da yoktu. Bölgelerindeki yerel
yönetime ulaştılar ve planlarını açıkladıktan sonra kendi futbol takımlarını
kurmak ve yürütmelerine yardımcı olacak maddi desteği aldılar. Yerel
yönetim, onları futbol federasyonun yerel idarecileriyle irtibata geçirdi.
Şimdi yerel genç futbol liginin bir parçasılar ve her hafta sonu bölgelerindeki
takımlarla oynuyorlar. Memati, takımında mükemmel bir uyumC ve ruh
olduğunu fark etti. Bunun sebebi sadece futbolu sevmeleri değil, takımın
yerel yönetimin desteğiyle ulaştıkları kendi fikirleri ve eserleri olmasıydı.

■

gerçek
İsim: Memati
Yaş: 15
İlgi alanları:
Spor ve müzik

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından
yönetilen kamu yönetim organları
Tesisler = Gençlerin zaman geçirecekleri ve beraber birşeyler yapabilecekleri
alanlar ve yerler.
Uyum = Güçlü bir şekilde beraber durma
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2. ÇALIŞMA VE ISTIHDAM
Yaşam işsiz gençler için daha zor olabilir, zira yeterli paraları olmayabilir ve kendilerini toplumdan dışlanmış ve soyutlanmış hissedebilirler.
Bunun sonucu olarak, işsiz gençler faaliyetlere ve gruplara katılmaya daha
az ilgilidirler veya bunun zor olduğunu düşünebilirler.

■

Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, gençlerle birlikte, gençlerin iş bulması
ve işsizliğin azaltılması için çareler geliştirmelidir. Bu, gençleri iş dünyasına
hazırlayan ve istihdam edilmelerine yardımcı olacak iş/kariyer merkezlerinin
oluşturulması ve yürütülmesiyle gerçekleştirilebilir. Ayrıca gençler, kendi
işlerini kurmak istediklerinde yardım alabilmelidirler.

■

gerçek
İsim: Eyşan
Yaş: 21
İlgi alanları: Moda ve
seyahat etmek

Örnek:
Eyşan küçüklüğünden beri kuaför olmayı hayal ederdi. Uzun süredir
de, kendisine ait olan bir şeyler istedi ki, bunu kendi işini kurup işleterek
yapabilirdi. Bitirme sınavlarını tamamladıktan sonra kuaför olarak iş
aradı ancak başarılı olmadı. Bu nedenle, kendi kuaför salonunu açmayı
düşünmeye başladı, zira yapmak istediği iş buydu. Yardım ve rehberlik
için yerel yönetimle irtibata geçti. Yerel yönetimdeki danışman, kendi
işini kurmayı düşünen bir çok gencin katılması gereken “kendi işine bir
başlangıç” kursuna katılmasını tavsiye etti ve bu yönde destekledi. Eyşan,
bu eğitime katılma olanağını kullanarak kendi kuaför salonunu açmak için
yeterli bilgi ve özgüveni elde etti. O şimdi her iki hayali olan kuaför olmayı
ve kendi işine sahip olmayı gerçeğe dönüştürmüş oldu.

■

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları

Page 7

3. BARINMA VE YAŞADIĞINIZ YER
Gençler, kendi evlerinin olmasını istediklerinde, iyi kalitede ve uygun
maliyette evlere ulaşabilmeleri mümkün olmalıdır. Bunun mümkün olabilmesi için, Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, kendi evlerini alabilmeleri ya
da kiralayabilmeleri için gençlere bilgilendirme, danışmanlık ve maddi
destek sağlamalıdır.

■

Bunun yanında, Yerel ve Bölgesel Yönetimler, şehir ve ilçelerdeki
kamu alanlarıyla ilgili kararlarda ve yapılan işlerde, gençleri ve gençlik
gruplarını dahil etmelidir. Bu, özellikle yeni barınma ve diğer tesislerin
yapımı ya da yenilenmesi aşamasında gerçekleşmelidir. Bu, spor alanları,
parklar, oyun alanları ve gençlerin vakit geçirdiği yerler gibi gençler için
daha fazla tesisinC bulunmasını sağlayacaktır.

■

İdareler, ayrıca, gençleri ve gençlik kuruluşlarını, yaşam alanlarını
koruma ve geliştirmeyi amaçlayan kararlarda ve projelerde yer almalarını
etkin şekilde teşvik etmeli ve desteklemelidirler.

■

Örnek:
Güney, kendi dairesine sahip olmak istemektedir ancak bunu maddi
açıdan karşılayıp karşılayamayacağını bilmemektedir. Ayrıca, kendisine en
uygun yerleşim yerinin ne olduğu ve kiracı olarak haklarının neler olduğu
konusunda emin değildir. Bir çok arkadaşı gibi halen ailesiyle yaşadığı için,
bölgesel yönetim tarafından finanse edilen ve desteklenen yerel barınma
danışma merkezini ziyaret etmeye kararı verdi. Merkezde, Güney gibi genç
insanlar çalışıyordu ve bu nedenle onun durumunu çok iyi anlıyorlardı.
Kararını verebilmesini sağlayacak bilgiler ve tavsiyeler aldı. Ayrıca, kendisinin
konut yardımı adı altında bir destek almaya uygun olduğunu öğrendi. Bu
çok güzel bir şeydi zira kiralamak istediği ev planladığından daha pahalıydı.
O zamana kadar böyle bir yardımın mevcut olduğu hakkında fikri bile yoktu.

■

gerçek
İsim: Güney
Yaş: 20
İlgi alanları: Arabalar
ve bilgisayar

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Tesisler = Gençlerin vakit geçirebilecekleri ve beraber birşeyler yapabilecekleri alanlar ve yerler.
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4. ULAŞIM
Ucuz, erişilebilir ve güvenilir bir toplu ulaşım gençlerin yerel topluma
katılımları açısından çok önemlidir. Gençler, toplu ulaşımınC uygun zamanlarda çalışmaması, çok pahalı olması ya da hiç bulunmaması nedeniyle,
genellikle yerel gençlik örgütlerine ya da diğer sportif ve serbest zaman
faaliyetlerine erişmekte zorluk çekerler. Bu, özellikle kırsal kesimlerde ortaya
çıkabilen bir durumdur. Sonuç olarak bir çok genç faaliyetlerden ve gençlik
gruplarına ve kulüplerine katılmaktan dışlanmış olmaktadır.

■

Yerel ve bölgesel Yönetimler, gençlerle ve gençlik örgütleriyle
işbirliğiC içinde, bu hizmetlerin geliştirilmesi ve toplu ulaşımın gençlerin
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmalıdır.

■

Örnek:
Bihter her zaman şarkı söylemekle ilgilenmiştir. Altı ay önce yirmi
arkadaşıyla birlikte bir koro kurma kararı aldılar. Başlangıçta zamanlarının
çoğunu kendi mahallelerinde çalışarak ve performanslarını sergileyerek
geçirdiler.
■ Şehir çapında ve hatta şehir dışında düzenlenen etkinliklerde ve
konserlerde konser vermek için davetler almaya başladılar. Koronun
yeni olması ve etkinliklerin çoğunun hayır işleriC olması nedeniyle herhangi bir ödeme almıyorlardı. Bihter ve arkadaşları, ulaşım masraflarını
karşılayamadıkları için bir çok teklifi geri çevirmek zorunda kaldılar. Bihter,
teklifleri geri çevirmeye devam ederlerse, bazı koro üyelerinin ayrılmasından
veya koronun dağılmasından endişe etmekteydi. Yerel yönetimde gençlik
işlerinden sorumlu kişiyle bağlantıya geçerek yardım talebinde bulundu.
Durumu öğrenen, yerel yönetimdeki gençlik sorumlusu, toplu ulaşım
birimindeki yetkilerle görüşerek, koro üyelerinin, şehirdeki etkinliklere ve
konserlere ulaşımı sırasında özel bir grup ücreti ödemesi üzerine anlaştı.
Koronun faaliyetlerini desteklemenin çok başarılı olması nedeniyle, yerel
yönetim şehirdeki gençlik gruplarının faaliyetlerini destekleyebilmek için
bu uygulamayı genişletmeyi düşünmektedir.
■

gerçek
İsim: Bihter
Yaş: 19
İlgi alanları: Yoga ve
hayvanlar

C Sözlük

Toplu ulaşım = herkes tarafından kullabilen ulaşım imkanları (örneğin tren,
otobüs)
Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
İşbirliği = İnsanlanrın beraber çalışması
Hayır işleri = başkalarının yararına çalışmalar
Page 9

5. EĞITIM VE OKUL
Gençler eğitim almak için okula giderler ve bu gereklidir. Bunun
sonucunda, zamanlarının büyük bir kısmını, farklı konulara çalışarak ve
sınavlara hazırlanarak okulda geçirirler. Ancak okullar bundan daha fazlası
olmalıdır, zira, okul, gençlerin etraflarındaki dünya hakkında görüşlerini
ve tutumlarını geliştirdikleri bir yerdir. Bu nedenle, okullar, gençlerin
demokrasi ve demokratik toplumC hakkındaki şeyleri öğrendikleri yerler
olmalıdır. Ne var ki, okul, gençlere sadece demokrasi öğretilen bir yer değil,
aynı zamanda demokrasiyi uygulayarak deneyimledikleri bir yer olmalıdır.

■

Yerel ve bölgesel yönetimler, öğrenciler ve öğretmenlerle beraber
çalışarak, okulun nasıl yönetileceği hakkında gençlere danışılmasını ve
gençlerin okul yönetiminde gerçek bir söz sahibi olmalarını güvence altına
almalıdır. Ayrıca, öğrenciler, kendilerine ait bağımsız öğrenci konseyleri
kurma hakkına, fırsatına ve bunun için maddi desteğe sahip olmalıdırlar
. Öğretmenler ve okul, öğrenci konseylerinin önemli bir rolü olduğunu
kabul etmeli ve okulun yönetiminde beraber çalışmalıdırlar.
■

Örnek:
Hürrem ve arkadaşları her zaman, okulun, daha eğlenceli, zevkli ve
öğrenci dostu olacak şekilde daha iyi yönetilebileceğini düşünmektedirler.
Yakın zamana kadar, öğrencilerin, görüşlerini ifade edebilecekleri veya
okul yönetimine katılabilecekleri bir okul konseyi bulunmamaktaydı.
Hürrem ve arkadaşları yerel yönetimdeki politikacılara ulaşarak onlarla
görüştüler. Onlara, okulda çok fazla vakit geçirmelerine rağmen, okul
yönetimine katılım için yeteri kadar teşvik edilmediklerini açıkladılar.
Politikacılara, okul yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarının, diğer
toplum faaliyetlerinde yer almaları konusunda onları cesaretlendireceğini
ve buna daha fazla ilgi duyacaklarını söylediler. Bunun sonucunda yerel
yönetim, bir öğrenci konseyinin oluşturulmasını, maddi kaynak ve toplantı
yeri sağlayarak desteklemeyi kabul etti. Yerel okulların yönetiminde görev
alan idareciler, öğrenci konseyinin fikirlerini ve önerilerini dikkate almayı
kabul ettiler. Öğrenci konseyinin başkanı olarak Hürrem ve arkadaşları
ilk eylem olarak, tüm öğrencilerle danışılması ve en önemli hususlar ile
önerileri belirleme kararı aldılar.
■

gerçek
İsim: Hürrem
Yaş: 17
İlgi alanları:
arkadaşlarıyla bir
şeyler
yapmak (ayrıca
toplum
işleriyle ciddi şekilde
ilgilenmektedir)

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Demokratik toplum = Hükümetin insanlar tarafından seçildiği görüş
Danışma = İnsanlara görüşlerinin sorulması
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6. SAĞLIK
Gençlerin, sağlıklı bir yaşam için bilgi ve öneri alabilmeleri gerekir.
Özellikle tütün, alkol ve uyuşturucuların etkileri üzerine bilgilendirilmelidirler.
Bu bilgilendirme, doğru ve yanlış kavramlarına girilmeden yapılmalıdır.

■

Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, gençlerin bu konular hakkında bilgili
ve bilinçli kararlar verebilmeleri için danışmanlık, destek ve bilgi sağlamalıdır.
Bu hizmet, gençler ve gençlik örgütleriyle yakın bir işbirliğiC içinde
gerçekleştirilmelidir.

■

Örnek:
gerçek
İsim: Behlül
Yaş: 16
İlgi alanları:
Edebiyat ve tarih

Behlül’ün bir arkadaşı uyuşturucu bağımlısıC olmuştur. Behlül,
arkadaşına yardım etmek için ne yapabileceği ve uyuşturucu ile mücadelede nasıl yer alabileceği konusunda uzun bir süre kendini çaresiz
hissetmiştir. Benzer fikirleri olan bazı arkadaşları ve diğer insanlarla görüşür
ve uyuşturucu bilinci ve uyuşturucuyu önlemeC çalışmalarına katılma kararı
alırlar. Yerel yönetimle bağlantıya geçerek bu konuda bir eğitim için maddi
destek sağlayıp sağlayamayacaklarını araştırırlar. İhtiyaçları olan yardımı
alırlar ve eğitimin tamamlanmasının ardından uyuşturucuyla mücadele ve
halihazırda uyuşturucu bağımlısı gençlerin rehabilitasyonu konularında
uzmanlaşan bir gençlik örgütü kurarlar. Behlül, kendisine uyuşturucu
kullanımıyla mücadele etme ve kendisiyle aynı şeyleri yapmak isteyen
diğer insanlara ulaşabilme fırsatının sağlanmış olmasının çok güzel bir
şey olduğunu düşünmektedir.

■

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
İşbirliği = İnsanlanrın beraber çalışması
Uyuşturucu bağımlısı = Uyuşturucu maddelere bağımlılığı olan kimse
Mücadele/önleme = Bir şeyin olmadan önce engellemeye çalışmak
Rehabilitasyon = Zor bir dönem veya deneyimden sonra insanların normal
yaşamlarına dönmesi veya yaşamlarını yeniden kurmaları için yarım etmek
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7. AŞK VE CINSIYET/CINSELLIK
Aşık olmak ve bir ilişki içinde olmak gençlerin için harika bir şey olabilir. Ne var ki, herkesin aşk, ilişkiler ve cinsellikle ilgili soruları ve kuşkuları
vardır. Gençler de farklı değildir, hatta bazı durumlarda bu konularda
daha az tecrübeye sahip olmalarından dolayı daha fazla desteğe ihtiyaç
duyabilirler. Bu nedenle gençlerin, ihtiyaç duyduklarında ilişkiler, cinsiyet
ve cinsellik hakkında danışmanlık, bilgi ve destek alabilmeleri çok önemlidir.
Gençler, özellikle, istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarıC
önlemekle ilgili danışmanlık almalıdırlar.
■ İnsanlar farklı cinsel yönelimlereC sahip olabilirler, çoğu heteroseksüeldir, ancak bazıları gey, lezbiyen, bi-seksüel olabilir. Herkes mutlu
olmak ister, ancak farklı cinsel yönelimleri olan gençler için bu, yetersiz
destek ve anlayış eksikliği nedeniyle diğer gençlerden daha zor olabilir.
■ Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, gençlerin, aşk, cinsellik ve cinsiyet
ile ilgili konularda ihtiyaçları olan destek, bilgi ve danışmanlığı sağlayan
ailelerini, merkezleri ve grupları desteklemelidir. Gençler ve gençlik örgütleri bu tür hizmetlerin oluşturulması ve sunulması konusunda aktif olarak
yer almalıdır.
■

Örnek:
İffet, bir süre önce zor bir dönem geçirmiştir. Bir yıl önce, genç
bir adamın cinsel tacizine uğramıştır. Bir süre, ailesiyle bu konuda
konuşamamıştır. En sonunda, ailesi ve arkadaşları onun bu konunun üstesinden gelmekte yardımcı olabilmişlerdir. Kısa süre sonra, çevresinde benzer
tecrübeler yaşayan bir çok genç kadın bulunduğunu fark eder. Bir şekilde
tacize uğramış genç insanlara yardım sağlayan bir merkezin oluşturulmasına
yardım etmek istediğine karar verir. Bu konudaki görüşleriyle birlikte yerel
sağlık ve sosyal hizmet yetkilileriyle bağlantıya geçer. Fikri için ciddi bir
destek alan İffet, şimdi arkadaşlarıyla birlikte serbest zamanlarında bu fikir
üzerine çalışmaktadır. Bu aralar, istismara uğramış gençlerin ihtiyaçlarını
karşılamak için merkezde ne tür destek hizmetlerinin sunulabileceğine
karar vermeye çalışıyorlar. Acı verici bu tecrübenin üstesinden gelebilmek
için diğer gençlere yardım edebiliyor olmak, İffet’in kedi sorunlarının
üstesinden gelmesine de yardım etmektedir. Bu gelişmeler onun kariyer
planlarını da etkiledi ve profesyonel bir eğitim alarak, okulunu bitirdikten
sonra bu alanda çalışabilmeyi istiyor.

■

gerçek
İsim: İffet
Yaş: 17
İlgileri:
yoga ve dağcılık

C Sözlük

Cinsel yoldan bulaşan hastalıklar = cinsel ilişki sonucunda oluşan her türlü
enfeksyon/hastalık
Cinsel yönelim = farklı cinsel tercihleri olan insanlar
Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Merkezler = belirli hizmetler sunan kuruluşlar
Cinsel taciz/istismar = zorla cinsel ilişki, istenmeyen cinsel teklifler veya fiziksel
temas
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8. GENÇ KADINLAR VE GENÇ
ERKEKLER IÇIN EŞITLIK
Halen, kadınlara ve erkeklere her zaman eşit davranılmamaktadır.
Bu iki taraf için de bir sorun olabilir ancak özellikle genç kadınlar için daha
fazla geçerlidir. Kadınlara ve erkeklere eşit davranılması, iki taraf içinde
çok daha iyi olacaktır.

■

Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, tüm faaliyetlerinde ve çalışmalarında
genç kadınlara ve genç erkeklere eşit davranıldığını güvence altına almalıdır.
Bu konuda eğitimler düzenlemeli ve iki tarafı da, özellikle de genç kadınları
destekleyerek onların okulda, üniversitede, çalışma hayatında ve yaşamın
her alanında kapasitelerine tam olarak ulaşabilmelerini sağlamalıdır.

■

Örnek:
Cemile, ne tür bir kariyer peşinden koşacağından emin değildi. Ne
arkadaşları olan diğer kadınların yaptığı kariyer seçimlerinin, ne de daha
önce denediği işlerin kendisine uygun olduğunu düşünmüyordu. Öte
yandan, erkek arkadaşlarının kariyer seçimlerinin kendisine daha uygun
olduğu görünüyordu. Özellikle demir dövme işinde çalışmaya ilgiliydi, ancak
bu sektörde iş bulmanın kolay olmadığını biliyordu. Buna rağmen kabiliyetlerini gösterme fırsatına sahip olmak istiyordu. Başlangıçta potansiyel
işverenlerin kadın olduğu için onu işe almakta isteksiz olduklarını hissetti.
Ancak istihdam danışma merkeziyle görüştükten sonra, bu işverenlerin
yerel yönetimden bir hibe aldıklarını ve hibenin şartlarından birinin
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkC yapılmaması olduğunu öğrendi.
Bunu, işverenlerden birinin dikkatine sunduktan sonra kendisine altı aylık
bir deneme süresi verildi. Bir yıl sonra değerli bir çalışan haline geldi ve
işinden gerçekten zevk alıyor. Cemile, yerel yönetimin genç kadınların iş
gücünde ayrımcılığa uğramalarını engellemek için inisiyatifi ele almasından
(proaktifC olmalarından) memnundur.
■

gerçek
İsim: Cemile
Yaş: 20
İlgi alanları:
Fiziksel egzersiz ve
yemek pişirmek

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler tarafından
yönetilen kamu yönetim organları
Ayrımcılık = insanlara görünüşleri, kökenleri nedeniyle farklı davranılması
Proaktif = başkalarının birşeyler yapmasını beklemek yerine insiyatif almak
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9. KIRSAL KESIMDEKI GENÇLER
Şehrin dışında ve kırsal çevrede yaşamak çok güzel olabilir. Ancak
bunun bazı dezavantajları vardır. Bazen, gençlerin ulaşım olanakları çok
azdır veya hiç yoktur ve bunun sonucu olarak daha az faaliyete katılabilirler.
Ayrıca, kendi yerel çevrelerinde iş bulmaları zor olabilir.
■

Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, kırsal kesimde yaşayan gençlere ulaşım,
istihdam, barınma vb. olanakları sağlamak için özel bir çaba harcamalıdır ki
iyi bir yaşam kaliteleri olabilsin. Yerel ve Bölgesel Yönetimler, ayrıca, kırsal
kesimlerdeki gençler için çalışan ve gençler tarafından idare edilen gençlik
gruplarına ve kulüplerine maddi kaynak, destek ve yardım sağlamalıdır.

■

Örnek:
Sıla, kırsal bir çevrede yaşamaktadır. Bir süredir işsizdir ancak sonunda
bir iş bulmuştur. İşyeri çok uzakta olmasaydı her şey çok güzel olacaktır;
özellikle de ulaşım sisteminin çok kötü olduğu düşünülürse. Ulaşım sistemi, gerçekten de o kadar yetersizdir ki işi kabul edebileceğinden bile
emin değildir. Bu durum için kendisinin ne yapabileceğini bulmaya karar
verir. Toplu ulaşımC sisteminin, insanların şehre taşınmak yerine, kırsal
kesimlerden işlerine gidip gelebilmelerini sağlayacak şekilde geliştirilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Bunun, kırsal kesimlerin hayatta kalabilmesi
için elzem olduğunu düşünmekteydi. Bir şeyler yapılıp yapılamayacağını
soruşturmak için yerel yönetimle ve ulaşım sisteminden sorumlu yetkiliyle
temasa geçer. Sıla’nın girişimi sonucunda, yerel yönetim kırsal kesimden
ulaşımın öncelik olmasına karar verir ve ulaşım hizmetlerini iyileştirmek
için ulusal hükümetten kaynak sağlamaya çalışmaktadır; böylece Sıla ve
akranları şehirde çalışırken kırsal bölgede yaşamaya devam edebileceklerdir.

■

gerçek
İsim: Sıla
Yaş: 22
İlgi alanları:
Fotoğrafçılık ve
balık tutma

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler tarafından
yönetilen kamu yönetim organları
Toplu ulaşım = Herkes tarafından kullanılabilen ulaşım imkanları (örn. tren otobüs)
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10. HER GENÇ İNSANA SAYGI
Herkes farklıdır, ancak aynı zamanda eşittirC. Toplumumuz farklı arka
planlardan1 ve şartlardan gelen insanlardan oluşmaktadır, örneğin gelenekler, kültürler ve yaşam tarzları gibi. Bu, aynı zamanda engelli insanları
da kapsamaktadır. Hepimiz bize eşit ve saygıyla davranılmasını bekleriz
ve biz de diğerlerine aynı şekilde davranmalıyız.
■

■ Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, insan haklarıC anlayışını ve bunlara saygıyı yaygınlaştırmalıdır. Yerel yönetimler, ayrıca, gençlerin, arka
planları ve şartları ne olursa olsun, okullar, kamu alanları, faaliyetler vb. gibi
kamu hizmetlerine eşit şekilde erişebilmelerini güvence altına almalıdır.
Ayrıca, farklı arka planlardan gelen insanlar arasındaki eşitliği ve anlayışı
yaygınlaştırmak için gençlerle ve gençlik gruplarıyla beraber çalışmalı ve
onlara danışmalıdırC.

1. Çevirmen Notu: İngilizcede ‘background’ olarak kullanılan arka plan terimi herhangi bir insanın ya
da grubun ilk bakışta belli olmayan kendine has özelliklerini toplu halde ifade etmektedir. Bu özellikleri bireylerin veya grupların kimliklerini oluşturan özellikler olarak geniş bir açıdan değerlenmek
gerekir örn: inanışlar veya din, dil, ırk, etnik köken, eğitim durumu, engelleri, kültürü vb.
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Örnek:
Feller yerel yönetimin barınma/konut listesinde yer almaktadır, ancak
yaşamak istediği bölgelerden hiç bir daire önerilmemiştir. Başka insanlara
bu bölgelerde yerler önerildiği bilmektedir ve kendisine buralardan bir
yer önerilmemesinin etnik kökeninden veya arka planından veya dininden kaynaklandığından kuşkulanmaktadır. Buna çok sinirlenmektedir ve
ayrımcılığa uğramasının yanlış olduğunu düşünmektedir. Bazı ev sahipleriyle yüzleşir ve ancak bunun sonucunda bazı daireler kendisine önerilir.
Ayrıca, yerel yönetimle temasa geçerek, soruna uzun vadeli bir çözüm
bulmaları ve göçmen kökenli başka insanların ayrımcılığa uğramamasının
sağlanması için yardım ister. Bu, yerel yönetimin bölgedeki ev sahiplerinin uygulamalarını denetlemesine sebep olur. Feller’in ve diğerlerinin
durumu sonucunda, yerel yönetim tüm ev sahiplerine, tüm konut kiralama
uygulamalarında eşit davranmamaları halinde soruşturma açılacağı ve ağır
cezalarla karşılaşabilecekleri uyarısını yayınlar.
■

gerçek
İsim: Feller
Yaş: 21
İlgi alanları:
koro ve şiir yazmak

C Sözlük
Eşit = Herkes farklı olmasına ragmen aynı haklara sahiptir.
Yerel ve Bölgesel yönetimler = Seçilmiş görevliler tarafından yönetilen kamu
yönetim organları
İnsan Hakarı = Birey olarak, insan hayatı ve onuruna saygıya dayalı temel
haklarınız.
Danışma = Bireylere görüşlerini sormak
Kalacak Yer = Kaldığınız yada yaşadiğınız mekan
Ayrımcılık = Insanlara görünüşleri, kökenleri nedenleriyle farklı davranılması
Evsahibi = Evini kiraya veren mal sahibi
Kovuşturma = Diğer kişilerin kanunu ihlal etiğinizi ileri sürmesi üzerine makemeye giderek kendinizi savunmanız.
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11. GENÇLERIN HAKLARI VE YASALAR
Her toplum ve her ülke, herkesin uymak zorunda olduğu yasa
şeklindeki kurallara ve düzenlemelere ihtiyaç duyar. Ne var ki, bir çok
genç, haklarının ve sorumluluklarınınC farkında değildir ve bazen onlardan
ne beklendiği ve bunun karşılığında ne bekleyebilecekleri açık değildir.

■

Yerel ve Bölgesel YönetimlerC, gençleri, zaman geçirdikleri tüm alanlardaki -örneğin okullar, gençlik kulüpleri, kamu alanları vb. gibiyasalar ile
ilgili bilgilendirmelidir. Gençlere, hakları ve sorumluklarına yönelik daha fazla
bilgi sağlamalıdırlar. Ayrıca, yerel yönetimler, mevcut yasaları değiştirirken
veya yenilerini yapmayı planladıklarında, gençlere görüşlerini sormalıdırlar.

■

gerçek
İsim: Kuzey
Yaş: 23
İlgi Alanları:
boks ve resim

Örnek:
Yaklaşık bir yıl kadar önce Kuzey yeni bir oto ses sistemi almıştır ve
bir süre önce sistem çalışmamaya başlar. Parasını geri istemek için sistemi
aldığı dükkana gider. Aldığı dükkan, sorunun kendi dikkatsizliği nedeniyle oluştuğunu iddia ederek ve garanti kapsamında olmadığını söyler.
Ses sitemini dikkatlice kullandığı için iddia edilenlere katılmayarak yerel
yönetimle irtibata geçer. Orada çalışanlar, kendisine yerel tüketici danışma
bürosuna başvurmasını tavsiye ederler. Yerel tüketici danışma bürosuC
çalışanları, ona tüketici olarak haklarının neler olduğunu açıklarlar. Ses
sistemi sadece bir yıl sonra bozulduğu için, yeni bir sistem talep etme
veya parasını geri alma hakkı olduğunu belirtirler. Bu bilgiyle sistemi aldığı
dükkana geri döner. Dükkandakiler kendisine yeni bir sistem vermeyi teklif
ederler ve o da bu çözümü kabul eder.

■

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Sorumluluklar = yapmanız gereken ya da yapmakla yükümlü olduğunuz şeyler.
Tükeici Danışma Bürosu = Hizmetlerin alıcısı/kullanıcısı olarak haklarınızla ilgili
danışmanlık alabildiğiniz birimler.
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12. KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME
Farklı bir Avrupa ülkesine seyahat etmek veya orada kısa ya da uzun
bir süre yaşamak, gençlerin, diğer insanların nasıl yaşadığını öğrenmelerine
ve deneyimlemelerine yardımcı olabilir. Bu, farklı arka planlardan ve ülkelerden insanlar arasında daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olabilir.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, gençleri, okulları, gençlik örgütlerini,
gönüllüleri ve diğerlerini başka ülkelerden gençlerle ve gençlik gruplarıyla
değişimler düzenlemeleri ve yürütmeleri için desteklemelidir.
■

Örnek:
Ezel, her zaman diğer dillere ve farklı kültüre ilgi duymuştur. Ayrıca,
eğitiminin bir bölümünde yurtdışında yaşayarak, farklı arka planlardan ve
ülkelerden insanları tanımayı ve başka dillerle ilgili bilgisini geliştirmeyi
hayal etmiştir. Okuluyla birlikte yurt dışında bir yıl eğitim alma fırsatlarını
araştırmaya başlar. Bu girişimi sonucunda okulu, bir Avrupa ülkesindeki
okulla yerel yönetim tarafından finanse edilecek bir eşleştirme (ikili
işbirliği) anlaşmasına dahil olur. Ezel, tüm hazırlıklarda aktif olarak yer alır
ve yurt dışında bir yıl okuduktan sonra geri döner. Girişimi ve eşleştirme
anlaşmasının başarılı olması sayesinde, yerel yönetim okula ek maddi
destek sağlamaya ve bölgeden diğer gençlerin yurtdışında okuma ve
yaşama fırsatı sahibi olmasına karar verir.
■

gerçek
İsim: Ezel
Yaş: 24
İlgi alanları: Bilgisayar
oyunları ve filmler

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
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13. SUÇ VE ŞIDDET
Suç ve şiddet gençler için ana sorunlardan biridir. Bir çoğu suç ve
şiddetin kurbanı iken, azınlık bir kısmı da suça ve şiddete karışmaktadır.
Suç ve şiddetle mücadelede gençlerin dahil edilmesi ve tüm yetkililer,
gençler ve polis arasında güven oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler suç ve şiddete yönelme riski olan ve
halihazırda suç ve şiddete bulaşmış gençlerle beraber çalışmalıdır.
■

Ayrıca, yerel yönetimler, gençlerin cinsel istismarı dahil her türlü suç ve
şiddeti engellemeye yönelik projeleri, grupları ve merkezleri desteklemelidir.
Bunun yanında yerel yönetimler, gençlerin danışmanlık almalarını ve ‘suç
engelleme konseyi’ gibi yerel mekanizmalarda yer almalarını sağlamalıdır.
■

Örnek:
gerçek
İsim: Behzat
Yaş: 18
İlgi alanları: serbest
zamanlarında DJ’lik,
ayrıca kız arkadaşıyla
ve arkadaşlarıyla vakit
geçirmek.

Behzat, yakın zaman önce okulundan eve yürürken herhangi bir tahrik
olmamasına rağmen yerel bir çete tarafından kötü şekilde dövülmüştür.
Kendisi uzun zamandır mahallelerinde suçun artmasından endişe etmektedir ve arkadaşlarıyla şiddeti engellemek ve şiddetle mücadele etmek için
neler yapabileceklerini tartışmaktadır. Saldırı onu, okulunda bu konuyla
ilgili tematik bir hafta düzenlemeye iter. Polis, gençlik örgütleri ve bölgesel yönetim ile birlikte diğer gençlerin bu konuyla ilgili görüşlerini almak
istemektedir. Bu hafta süresince yapılan tartışmaların sonucunda, şiddetin
okulundaki ve yereldeki bir çok genç için ciddi bir sorun olduğu ve bu
konuyla ilgili bir şeyler yapılmasının istendiği açık şekilde ortaya çıkar.
Behzat, sorunun ele alınmasında gençlerin yardımcı olmasının ve girişimde
bulunmalarının önemli olduğunu düşünmektedir. Hafta, uygulanabilecek
bir dizi fikir ve önerilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu etkinlik, şiddet
ve suçla mücadelede herkesin beraber çalışması amacıyla gençler, gençlik
örgütleri, yerel yönetim ve polis arasında düzenli bir iletişim kurulmasına
ön ayak olur.
■

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
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2. Bölüm

Gençlerin
Katılımını
destekleme
GENÇLIK KATILIMI VE EĞITIM
Gençlerin, okullarda, gençlik gruplarında ve toplumlarında, onları
etkileyen kararlara ve eylemlere katılabilmeleri için tavsiye, rehberlik ve
destek sağlanmalıdır. Öte yandan, gençlerin söz sahibi olması için en
iyi şekilde nasıl desteklenebilecekleri konusunda daha yaşlı kişilerin de
eğitime ihtiyaçları olabilir.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, öğretmenlerin, gençlik çalışanlarının ve
gençlerle birlikte veya gençler için çalışan diğer kişilerin bu konuda eğitim
ve rehberlik almalarını sağlamalıdır. Ayrıca, gençlere de eğitim, danışmanlık
ve destek sunmalıdırlar ve bunların gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde
düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamalıdırlar.
■

GENÇLIK KATILIMI VE BILGILENDIRME
En büyük sorunlardan biri faaliyetler, fırsatlar ve etkinlikler hakkında
uygun ve yeterli bilginin bulunmamasıdır. Bu durum, bazen, gençlerin
yaşamlarıyla ilgili bir çok önemli konuyla da ilgili olabilir, örneğin; barınma,
istihdam, cinsellik, yasalar, haklar vb. gibi.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, tüm bu bilgilerin bulunduğu ve gençlerin kolayca erişebileceği ve kendilerini rahat hissedecekleri gençlik bilgilendirme merkezlerini desteklemelidir. Bu merkezler, okullarda,
kütüphanelerde, gençlik kulüplerinde vb. yerlerde olabilir. Buna ek olarak,
yerel ve bölgesel yönetimler, bilgi sağlayan internet sayfaları gibi güncel iletişim araçlarını kullanmalıdırlar. Ancak, internet sayfaları tek yol
olmamalıdır, zira her gencin internet erişimi olmayabilir.
■
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GENÇLIK KATILIMI VE MEDYA
Dergiler ve gazeteler, radyo ve televizyon programları ve internet
oyunları gençlerin yaşamlarında önemli bir rol oynar. Bunlar eğlence
ve bilgi sağlayabildiği gibi tüketicilerin (kullanıcıların) düşüncelerini
oluşturmaları ve karar vermelerine yardımcı olabilir. Buna karşılık, gençler,
medya organlarınaC dahil olma ve katkı sağlama fırsatına nadiren sahip
olurlar. Kendi medya ürünlerini (örneğin gazete, yerel radyo ve televizyon
programları gibi) oluşturmaları veya bunlara katkı vermeleri ise daha zordur.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, gençlerin, medyaya daha kolay
erişebilmeleri ve kendi medya ürünlerini üretmeleri için eğitimler sunmalıdır.
Aynı zamanda, gençlerin kendi medyalarını oluşturmaları için destek
sağlamalıdır.
■

GENÇLIK KATILIMI
VE GÖNÜLLÜ FAALIYETLER
Günümüzde gençler, okulda ve iş yerinde başarı için büyük bir baskı
altındadır. Bunun sonucunda, toplumdaki faaliyetlere katılmak için çok
kısıtlı zamanları kalmaktadır. Bu nedenle gençler, eğer isterlerse, gönüllü
çalışmalar yapmaları için desteklenmelidir. Bu sadece eğlenceli olduğu için
değil, aynı zamanda hem kendilerine hem de topluma yararlı olabileceği
için önemlidir.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, gençleri gönüllük yapmaları için yardımcı
olmalıdır. Bunu, özellikle gençlik kuruluşları ve gönüllü merkezleri gibi
gönüllü kuruluşlarına maddi destek sağlayarak yapabilirler. Ayrıca, gönüllülük üzerine tanıtım ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemelidirler ve
gençlerin gönüllü çalışmalarını tanınırlık sağlamalıdırlar.
■

GENÇLIK KATILIMI VE GENÇLIK PROJELERI
Gençlerin toplumlarındaki yaşamı geliştirmek veya sorunlarla
mücadele etmek için fikirleri vardır, ancak bunları gerçekleştirmek için
yetkililerden yeterli teşvik ve destek alamazlar.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, gençlerin fikirlerini geliştirmelerine
yardımcı olmalı ve projelerine danışmanlık, maddi destek, alan sağlayarak
onları desteklemelidirler. Eğer gençlerin önerisi başarılı olursa, toplumdaki
herkesin yaşamını geliştirilmesi potansiyeli vardır. Eğer fikirler ve öneriler
başarılı olmazsa bile, gençler ve yerel yönetimler bu deneyimden çok şey
öğrenebilirler.
■
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GENÇLIK KATILIMI VE GENÇLIK GRUPLARI
Gençlik grupları, gençler tarafından kurulur ve yönetilirler. Bunlar,
gençlerin katılımı öğrenmeleri için ideal bir yöntemdir. Bu gruplarda,
gençler yapmak istedikleri şeylerle ilgili kararlarda gerçek bir söz sahibi
olabilirler ve bu da işlerinde tüm sorumluğu almalarına olanak sağlar.
Tüm gençler, isterlerse, bir gençlik grubuna katılabilmeli veya böyle bir
grubu kurabilmelidirler.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, özellikle gençler tarafından kurulan ve
yönetilenler başta olmak üzere, gençlik kulüpleri ve grupları için belirli
fonlar sağlamalıdır.
■

GENÇLIK KATILIMI VE EŞ-YÖNETIM
Avrupa düzeyinde, bazı ülkelerde yerel ve bölgesel düzeyde
‘Eş-Yönetim’ adında bir sistem bulunmaktadır. Bunun anlamı, yetkililer ile
gençlik örgütlerini temsil eden gençlerin düzenli olarak bir araya gelmeleridir. İki taraf da eşit sayıda temsilciye ve eşit haklara sahip olmalıdır.
■

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, gençlere, kendilerini etkileyen kararlarda ve eylemlerde gerçek bir söz sahibi olabilme fırsatı sağlamak için ‘eş
yönetim’ yapılarını oluşturmalıdırlar.

■

GENÇLIK KATILIMI,
DIĞER GRUPLAR VE SIYASI PARTILER
■ Gençler, her çeşit kuruluşta yer almaları için teşvik edilmelidirler. Bu
nedenle, gençlerin siyasi partiler, konu odaklı kuruluşlar vb. gibi her türlü
kuruluşlara katılmak için seçme şansına, fırsata ve desteğe sahip olmaları
önemlidir.
■ Yerel ve Bölgesel Yönetimler, gençleri, faaliyetlerinin ve yapılarının
her seviyesinde yer almalarını hoş karşılayan ve destekleyen gruplara ve
kuruluşlara maddi destek sağlamalıdır.

C Sözlük

Yerel ve Bölgesel Yönetimler = urttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Tüketici = ürün ve hizmetleri satın olan ve kullanan kişi
Medya organları = basın ve medya, örneğin televizyon, radyo, gazete
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3. Bölüm

Gençlerin
Katılımını
Destekleyen
Yapılar
■ Gençlerin katılımını desteklemek amacıyla bazı yapılar ve destekler
bulunmalıdır.

GENÇLIK MECLISLERI, GENÇLIK KONSEYLERI,
GENÇLIK FORUMLARI
Gençlik meclisleri, gençlik konseyleri, gençlik forumları, öğrenci konseyleri, vb gibi yapılar gençlerin ihtiyaçlarına ve dahil olan yönetimlere bağlı
olarak farklı şekilde olabilir. Gençlere saygıyla ve eşit olarak davranıldığı
sürece hepsi aynı sonuca ulaşabilir. Bu yapıların esnek olması ve yer alan
gençlerin ihtiyaçlarına ve görüşlerine göre değişebilmesi şarttır. Tüm bu
yapılar, her durumdan ve arka plandan genci kapsıyor olmalıdır. Gençlerin,
kendilerini etkileyen kararlarda ve eylemlerde gerçek bir söz sahibi olmaları
için bu yapıların daimi olması, tek seferlik toplantılar olmaması gerekir.
■

Page 23

GENÇLIK KATILIMI YAPILARI IÇIN DESTEK
Bu yapıların verimli çalışabilmeleri için yerel yönetimlerin maddi
destek ve tesisleriC kullanım hakkı sağlamaları önemlidir. Öte yandan,
özel sektör gibi diğer kaynaklardan finansman ve tesis sağlamaya yönelik danışmanlık ve bilgi de verilmelidir. Yerel ve Bölgesel Yönetimlerde
seçilmiş ve atanmış herkes gençlik katılımını desteklemelidir. Öte yandan,
yerel yönetimler, gençlerle ana temas noktası olacak ve gençlerin, gençlik katılımına öncülük etmelerini desteklemeyecek bir birey veya grubu
(garantörC) görevlendirmelidir.
■

C Sözlük

Tesisler = gençlerin beraber bir şeyler yapabildiği ve takılabildiği yerler ve
mekanlar
Yerel ve Bölgesel Yönetimler = Yurttaşların yaşamlarıyla ilgili ulusal hükümet
seviyesinde ele alınmayan hususlardan sorumlu olan seçilmiş görevliler
tarafından yönetilen kamu yönetim organları
Garantör = Yardımcı olan ve öneri sağlayan kişi ve bir irtibat kişisi
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Gençlik ve Spor Dairesi
Avrupa Gençlik Merkezi Strazburg
30, rue Pierre de Coubertin - F - 67000 Strasbourg
Tel: + 33 (0)3 88 41 23 00, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 77/78,
e-posta: youth@coe.int – www.coe.int/yout

Avrupa Gençlik Merkezi Budapeşte
European Youth Centre Budapest
Zivatar utca 1-3 H - 1024 Budapest
Tel: + 36 1 438 10 60, Fax: + 36 1 213.4076
e-posta: eycb.secretariat@coe.int - www.eycb.coe.int
Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu arasında
Avrupa Gençlik Çalışanı Eğitimi üzerine Ortaklık Programı
Partnership Programme between the Council of Europe
and the European Commission on European youth worker training
www.training-youth.net
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
Congress of Local and Regional Authorities Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: +33 3 88 41 21 10 Fax: +33 3 88 41 27 51
e-posta: congress.web@coe.int

Avrupa Konseyi Kıta’nın öncü insan hakları örgütüdür. 28’i
Avrupa Birliği üyesi olmak üzere, toplam 47 üyesi vardır.
Tüm Avrupa Konseyi üyesi devletler, insan hakları, demokrasi
ve hukuk devletini korumak için hazırlanan bir anlaşma
olan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşme’nin
üye devletlerde uygulanmasını denetler.
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Avrupa Gençlik Vakfı
European Youth Foundation
(yukarıdaki adresle aynı)
Tel: + 33 (0)3 88 41 20 19, Fax: + 33 (0)3 90 21 49 64,
e-posta: eyf@coe.int
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