Ulusal Gençlik Politikasının
Uygulanması
Devlet Memurları ve Belediye
Çalışanları İçin Eğitim Modülü

GEÇMİŞ
Avrupa Konseyi gençlik alanındaki resmi faaliyetlerini Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi (CDEJ, Comité Directeur Européen pour la Jeunesse) aracılığıyla
icra eder. Bu komite, Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi’nin 50
Taraf Devletinde gençlik işlerinden sorumlu bakanlıkları veya kamu yönetimlerini
bir araya getirir. CDEJ, politika belirleyen yetkilileri, gençlik alanında araştırma
yapanları ve gençlik çalışmalarını uygulamaya geçirenleri ilgilendiren bir faaliyetler programını denetler ve özellikle de üye ülkelerde gençlik politikalarının
geliştirilmesine odaklanır.
■

Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı, CDEJ’nin üye ülkelere yönelik hükümetler arası destek önlemleri programı çerçevesinde, Ulusal Gençlik Politikalarının,
stratejilerin ve gençlik eylem planlarının uygulanmasından bir şekilde sorumlu
olan kamu hizmetlileri (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çalışan) için bir eğitim
modülü geliştirdi. Bu modül Avrupa Konseyi üye devletlerinin talebi üzerine,
Gençlik Departmanı ve talep eden üye ülkede gençlikten sorumlu makamların
işbirliğiyle uygulanmalıdır.

■

AMAÇ VE HEDEFLER
Eğitim modülünün genel amacı Avrupa Konseyi’ne üye bütün devletlerde
Ulusal Gençlik Politikasını uygulamakla sorumlu kamu çalışanlarını, bu politikanın
koşulları, çalışma mekanizmaları ve araçları konusunda bilgilendirmek ve bu politikanın gençlerle ve gençlik örgütleriyle ortakaşarak etkili bir şekilde uygulanması
için görevlilerin kapasitelerini desteklemektir.

■

Bunu gerçekleştirmek amacıyla eğitim semineri aşağıdakı noktalara odaklanacaktır :

■

33 katılımcıların ulusal gençlik politikasının uygulanmasındaki spesifik rol ve
sorumluluk anlayışlarının geliştirilmesi ;
33 ulusal gençlik politikasının, gençlik politikasından ve gençlik faaliyetlerinden
sorumlu kamu görevlilerini gençlerle ve gençlere yönelik çalışmalarında
destekleme potansiyelinin araştırılması;
33 konuyla ilgili farklı aktörlerin ulusal gençlik politikasının uygulanması için
eyleme geçmek üzere motive edilmesi ;
33 ulusal gençlik politikasının uygulanmasını önleyen temel engellerin ve bu
engellere yönelik olası çözümlerin tespit edilmesi ;
33 politikanın uygulanmasından sorumlu farklı kamu makamlarıyla bağlantı
kurulması ve bu kurumların ulusal gençlik politikasının uygulanmasında
uyum, şeffaflık, bilgi akışı ve paylaşımını güçlendirmek üzere işbirliği, ortaklık
ve eşgüdüm kapasitelerinin geliştirilmesi ;
33 Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin deneyimledikleri iyi uygulamaların ve
kazanımların paylaşılması;
33 ulusal gençlik politikasını, katılımcıların çalıştığı ve faal olduğu spesifik
bağlamlarda uygulamak amacıyla pratik yaklaşımların araştırılması ve
katılımcıların eğitime katıldıktan sonra üstlenebilecekleri spesifik eylemlerin
ortaklaşa planlanması.

BU MODÜLÜ YÜRÜTMENİN ÜYE DEVLETLER
AÇISINDAN FAYDALARI VE ARTI DEĞERİ
Bu eğitim inisiyatifini üstlenen üye devletler aşağıdaki hususlarda birçok
bakımdan faydalanacaklar ve kazançlı çıkacaklar :

■

Yetkinlik: İlgili taraflar devam eden ve gelecekteki gençlik politikası görevlerinin daha iyi uygulanması konusunda yetkinlik kazanacaklar. CDEJ ve Gençlik
Departmanı’nın bu destek önlemleri paketi altındaki faaliyetleri, devlet tarafına
yeni ve yenilikçi metodolojilere, yaklaşımlara ve kavramlara açık olma fırsatını
sunuyor, çünkü bunlar uluslararası gençlik politikası uğraş topluluğu bünyesinde
geliştirilmektedir.

■

Uzmanlık: Gençlik Departmanı ve CDEJ’nin tüm Avrupa’da, bilgi ve tecrübeye
dayanan çeşitli gençlik politikalarına hâkim, geniş çaplı bir uzmanlar ağına ayrıcalıklı erişimi vardır. Bu destek önlemleri paketi kapsamında faaliyetlere katılmak
spesifik devlet taraflarının, aksi halde kendi başlarına erişemeyecekleri bu ağlarla
ve uzmanlarla temas kurmasını sağlar.

■

Meşruiyet: Avrupa Konseyi’nin kurumsal ilişkileri, standart belirleme konusundaki geçmişi ve gençlerle ilgili çalışmalar ve gençlik politikaları konusundaki
hak-temelli felsefesinin getirdiği ahlaki otorite göz önüne alındığında CDEJ aracılığıyla Avrupa Konseyi ile çalışmak, münferit devletlerin faaliyetlerinin uluslararası
ve kurumsal açıdan tanınmasını ve gençlik politkası çalışmalarının meşruiyetini
güvence altına alır.

■

Nitelik: Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı uluslararası gençlik alanındaki
ve eğitim, yaşam boyu öğrenme ve sivil toplumun geliştirilmesi gibi gençlik
politikasıyla ilgili daha geniş alanlardaki gençlik politikası ve gençlik çalışmaları
konusunda nitelikli bir kurum olarak bilinmektedir. Bu kurumla bağlantılı olmak ve
onun sunabileceği uzmanlıklardan yararlanmak her devletin gençlik politikasına
artı değer katmıştır.

■

Etki: Daha yetkin kadrolar gençlik politikasının uzun vadede daha etikili olarak uygulanması demektir. Devletler gençlik politikasının daha etkili uygulanması
sayesinde genç insanlar için daha iyi koşullar yaratacaklar böylece gençlerin bütün
potansiyellerini kullanmalarına ve toplumlarının gelişmesine önemli katkılarda
bulunmalarına yardımcı olacaklar.

■

KATILIMCILARARTICIPANTES
Eğitim modülü aşağıda öngörülen katılımcı kategorileriyle (ulusal ve yerel
gerçeklere uyarlanmak suretiyle) uygulanmak üzere geliştirildi.

■

■

Aşağıda nitelikleri taşıyan belediyeler

33 ulusal ve yerel gençlik ve diğer politika yaklaşımlarıyla genç insanlara faal bir
şekilde angaje olan ve gençlerin hedeflerini destekleyen etkinlikler yürüten ;
33 gençlik konusunda daha büyük ve karmaşık ihtiyaçları olan, örneğin genç
nüfusun fazla olduğu, özellikle gençleri etkileyen karmaşık sorunlar vb. gibi
özel ihtiyaçları olan grupların yer aldığı ;
33 ve/veya diğer yerel yönetimler için çoğaltıcı ve akran desteği olarak hareket
edebilen;
33 eğitim tamamlandığında en iyi aktarım olanağının sağlanması için ideal
olarak her belediyeden iki temsilci katılacaktır.
Bakanlıklar: Gençlerden sorumlu bakanlıklar; Sosyal Politika ; İçişleri ; Ekonomik Kalkınma, Turizm, Ticaret ; Teşebbüs ; Eğitim ; Spor ; Kültür ; Sağlık ; Avrupa
Entegrasyonu/İşleri ; Şehircilik; Bölgesel Politika; Stratejik Planlama ; Maliye vs.
gibi gençlerle ilgili politikaların uygulanmasına aktif bir şekilde dahil olan önemli
bakanlıklar.

■

■

Gençlikle ilgili konulardan sorumlu devlet kurumları.

Ulusal Gençlik Hizmetleri: Temel kurumlar aracılığıyla Ulusal Gençlik Politikasının uygulanmasıyla doğrudan doğruya ilgili olan temsilciler.

■

Anlamlı genç nüfusun ya da etkinliklerin olduğu önemli kentsel ve kırsal
merkezlerdeki Gençlik Merkezleri;

■

■

Diğer taraflar, örneğin:

33 Büyük bağışçıların temsilcileri ve gençlikle ilgili konularla ilgilenen devlet
makamlarının ortakları ;
33 Büyük kalkınma aktörlerinin temsilcileri;
33 Yerel (ve Bölgesel) Yönetimler Birliği temsilcileri ;
33 Gençlik politikasıyla ilgili konularda faaliyet gösteren araştırmacılar veya
araştırma kurumları.
■

Avrupa Konseyi uzmanları, örneğin:

33 CDEJ temsilcileri, tercihen söz konusu üye devletle gençlik alanında iki taraflı
bir işbirliği anlaşması olan bir üye devletten gelen temsilciler ;
33 Avrupa Konseyi Kalite Etiketi almış bir Gençlik Merkezi’nin temsilcisi.

PROGRAM
Modülün içeriği söz konusu üye devlette etkili bir gençlik politikası uygulanması için gençlik alanında faaliyet gösteren temel taraflar arasındaki işbirliğinin
geliştirmesiyle ilgili çeşitli konulara yönelmeyi hedefler. Modül bu amaçla çeşitli
önemli konulara odaklanır, örneğin :

■

Söz konusu üye devletin Ulusal Gençlik Politikası
33 içerikleri ve hükümleri;
33 Ulusal Gençlik Politikasını destekleyen rasyonal ve sosyal/politik analizler;
33 önemli tarafların rolleri, sorumlulukları ve yetkileri;
33 nasıl işleyeceği/uygulanacağı öngürülüyor;
33 şimdiye kadar ne yapıldığı (ilerlemeler, başarılar, çıkarılan dersler);
33 en fazla sorunlu olan alan neresi (zorluklar, uygulamanın önündeki engeller,
çıkarılan dersler).

■

Ulusal gençlik politikasının uygulanmasında yerel tecrübeler
33 bu tür tecrübelerden (iyi ve kötü) ileriye dönük süreç açısından neler öğrenebiliriz;

■

İyi yönetişim ilkeleri ve uygulamaları : Genelde ve söz konusu üye devlette
33 Ulusal gençlik politikasınının uygulanmasında sektörler arası işbirliği ve
çok taraflı yaklaşımlar ;
33 Engeller ve zorluklar : Uygulamaya yönelik çözümler ve fırsatlar ;
33 kamu hizmetinin sağlanması: Zorluklar ve çözümler.

■

Gençlik alanında iyi yönetişim
33 gençlik politikasının etiği ;
33 ölçülürlük ve hesap verebilir olma ;
33 iyi yönetişimin karşısındaki zorluklar.

■

Ulusal gençlik politikasının genç insanlarla birlikte katılımcı bir şekilde
yürürlüğe konması
33 gençlik ve gençlik örgütleri ulusal gençlik politikasına neden ve nasıl angaje
edilmeli, bu aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde yapılmalıdır ;
33 gençliğe duyarlı belediye planlama ve bütçesinin yapılması;
33 gençlik politikasının gençlerin önderliğinde planlanması ve yürürlüğe
konulması;
33 gençlerin yürürlüğe koyma, izleme ve değerlendirme süreçlerine angaje
edilmesi.

■

Ulusal geçlik politikasını yürürlüğe konması için plan yapmak
33 bir plan yapma yaklaşımı.

■

Bu modül, katılımcıların kendi varsayımlarını, perspektiflerini, fikirlerini ve
eylemlerini diğerlerininkilere ve genel olarak ulusal gençlik politikasının yürürlüğe
konulmasına ilişkin olarak ve kendi spesifik bağlamlarında keşfetmeleri ve değerlendirmeleri gereken deneyimler yaratılmasını destekleyen deneysel bir öğrenme
yaklaşımı kullanılarak yürürlüğe konmak üzere geliştirilmiştir.

■

DİLLER
Modül yerel dilde uygulanmak, hazırlık ekibindeki uluslararası üyeler/veya
konuklar için İngilizceye simültane tercüme edilmek üzere geliştirilmiştir.

■

HAZIRLIK EKİPİ
■

İdeal hazırlık ekibi aşağıdaki temsilcilerden oluşur:

33 Gençlik işlerinden sorumlu bakan;
33 Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı;
33 Ulusal Gençlik Politikasının uygulanması konusunda deneyimli 1 yerel
eğitmen;
33 ulusal gençlik politikasını geliştirme, değerlendirme ve uygulama konusunda
deneyimli 2 uluslararası eğitmen;
33 evsahibi ülkenin ikili anlaşmasının olduğu (opsiyonel olarak) herhangi bir
üye ülkenin CDEJ temsilcisi.

MODÜLÜ YÜRÜRLÜĞE KOYMAK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR
Finansman: Bu eğitim modülünün yürürlüğe konulmasında maliyet paylaşımı
ilkesi uygulanır. Avrupa Konseyi, bu eğitimi kamu çalışanlarına vermek isteyen Ulusal
Makamlara ücretsiz olarak sunar ve bu eğitimi gerçekleştirme maliyetleri (örneğin
bir uluslararası eğitmenin, modülün hazırlanması ve kolaylaştırılmasında yerel ekibe
destek olmak üzere projeye dahil olması ya da Avrupa Konseyi kadrolarının veya
uzmanlarının katılımı) için mali destek sağlayabilir. Ulusal Makamların, katılımcıların
ülke içindeki seyahat harcamaları, yerel uzmanların ücretleri ve seyahat bedelleri,
çalışma mekanı gibi yerel maliyetlere, talepte bulunan ülkenin gereksinimleri ve
durumuna bağlı olarak katkıda bulunması beklenmektedir. Maliyet paylaşımının
koşulları ülke bazında belirlenmelidir.

■

Lojistik: Ülkedeki Avrupa Konseyi mevcudiyetiyle işbirliği yapan Ulusal
Makamlar ve Avrupa Konseyi Gençlik Departmanı eğitimin planlanması ve organize
edilmesinden (seminer(ler)) sorumludur.

■

Kadro: Bu eğitim en az iki tane tam zamanlı eğitmen (bir uluslararası bir yerel),
spesifik girdiler için çeşitli uzmanlar, bir Ulusal Makam görevlisinin eşgüdüm ve sekreterlik desteğini gerektirir. Avrupa Konseyi bir Gençlik Departmanı çalışanını ilişki
kurmak ve onların payına düşen planlama ve lojistiki koordine etmekle görevlendirir.

■

Süre: Bu eğitim 12 ay zarfında planlanabilir ve uygulanabilir ; eğer söz konusu
üye ülke opsiyonel bir deneme aşaması koymak isterse daha uzun bir süre düşünülebilir (bir ‘değerlendirme seminerinin’ de yer aldığı ilave 4-6 ay).

■

PROSEDÜRLER
Bu eğitim modülünü organize etme opsiyonlarını incelemek isteyen üye
devletler, kendi CDEJ üyelerinin cdej@coe.int adresine yapacağı, bu ilgilerinin
gerekçelerini tarif eden ve üstlenebilecekleri maliyetleri sıralayan bir yazılı başvuru
ile CDEJ sekreterliğiyle temasa geçmelidir. CDEJ bünyesindeki karar alma sürecinin
vaktinde tamamlanması için bu başvurunun eğitim modelinin yürürlüğe konacağı
tarihten en az 12 ay önce yapılması gerekir.
Bu başvuru CDEJ bürosu tarafından incelenecek, daha sonra onay ve bütçe
tahsisi için CDEJ’ye bir tavsiye karar olarak iletilecektir. Karar alma süreci tamamlandıktan sonra, eğitim tarihleri ve hazırlık ekibinin bileşimi belirlenerek aktif
hazırlıklar başlayabilir.

■
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■

TUR
Avrupa Konseyi Avrupa kıtasının önde
gelen insan hakları kuruluşudur. Kuruluşun
47 üyesinin 28’i Avrupa Birliği üyesidir. Tüm
Avrupa Konseyi üyeleri insan hakları, demokrasi
ve hukukun üstünlüğünü korumaya yönelik
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamıştır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmenin
üye ülkelerdeki uygulamasını denetler.

