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3. AVRUPA GENÇLİK ÇALIŞMALARI KONGRESİ 

‘DİJİTAL KONGRE’ 
  
  

BİLDİRİ 

Giriş 
  

Yaklaşık 1000 katılımcı, Almanya’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi 

Ortak Başkanlığı altında, çevrimiçi olarak 3. Avrupa Gençlik Çalışmaları 

Kongresi için bir araya geldi. Kongre, Bonn adıyla bilinen bu süreç 

aracılığıyla, Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’ni gerçekleştirme umudu 

vaadeden bu eşsiz politik yakınlaşmayla ivmelendi. Kongre, söz konusu Bonn 

sürecinin başlangıcıdır.   

   

Tüm katılımcılar, Kongre'de temsil edilen 50 Avrupa ülkesinin içinde ve 

genelinde  aktif bir gençlik çalışması uygulama topluluğuna dahildir. Dikkat 

çekici bir çeşitlilik barındıran bu uygulama topluluğu (aşağıda göreceğiniz 

üzere) bu Sonuç Bildirisi'ni tartışmaktadır ve Bildiriye doğrudan katkıda 

bulunmaktadır. 

 

3. Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi, politik çerçeveye saygı duyarak 

ve gelecekteki adımlara, eylemlere ve Bonn süreci adı altında alınan 

tedbirlere açıklık getirerek gözle görülür bir şekilde Avrupa Gençlik 

Çalışmaları Gündemi’ni  ete kemiğe büründürmeyi amaçlamaktadır. Sonuç 

Bildirisi aynı zamanda Avrupa çapında gençlik çalışmaları hükümlerinin 

yürürlükte kalması, gelişmesi ve yenileşmesi için her düzeyde politik 

bağlılığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Bu nedenle; bu Sonuç Bildirisi, Bonn sürecinde aktif ve sorumlu başlıca 

paydaş olarak Avrupa'daki gençlik çalışmaları uygulama topluluğuna 

doğrudan hitap etmektedir. Uygulama toplulukları, "bir konu veya alanda 

ortak bir ilgiye sahip kişilerin uzun süre işbirliği yaptığı, fikirlerini ve 

stratejilerini paylaştığı, çözümler belirlediği ve yenilikler oluşturduğu" bir 

sosyal öğrenme süreci olarak tanımlanmıştır. Gençlik çalışması uygulama 

topluluğu, üzerine inşa edildiği yöntem ya da biçim ne olursa olsun Kongre’de 

temsil edilen 50 ülkenin tümündeki  tüm gençlik çalışmalarını; ömür boyu, 

kısa zamanlı ya da yarı-zamanlı anlaşmalı olarak ücretli ya da gönüllü çalışan, 

örgün ya da yaygın eğitim almış tüm gençlik çalışanlarını bünyesinde 

barındırarak tamamen kapsayıcı olmalıdır.  
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Gençlik çalışması uygulama topluluğu şunları içerir: 

 

   Gençlik çalışanları ve gençlik liderleri, gençlik çalışması yöneticileri, proje 

yürütücüleri, resmi olarak tanınmış ve bağımsız gençlik çalışması 

kuruluşları, eğitimciler, araştırmacılar, gençlik çalışması eğitimcileri, yerel 

topluluklar ve belediyeler, Erasmus+ Gençlik ve Avrupa Dayanışma 

Programı (ESC) Ulusal Ajanları, gençlik temsilcileri, gençler ve yönetimin 

tüm kademelerindeki politika yapıcılar.  

 

   

 

3. Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi; yerel, bölgesel, ulusal veya 

Avrupa düzeyinde, Bonn süreci içinde ortak eylemler (veya eylemlerimize 

ortak bir yönetim) çağrısında bulunmaktadır. Avrupa'da gençlik çalışmaları 

çeşitli ortam ve koşullarda gerçekleşir. Bu nedenle, bu Sonuç Bildirisi’nin 

Bonn süreci için sağladığı rehberlik; farklı gençlik çalışması uygulamalarının 

rollerine, ihtiyaçlarına ve amaçlarına uyarlanmış eylemlerini daha açık bir 

şekilde tanımlamak için, uygulama topluluğunun yaratıcılığı, bağlılığı ve 

kararlılığı ile tamamlanmalıdır. 

 

İleriye bakıldığında, ufukta 4. kez yapılacak olan bir Avrupa Gençlik 

Çalışmaları Kongresi daha görünüyor. Bu da 3. Kongre tarafından önerilen 

önlem ve eylemlerin ilerlemesine ve başarısına bakabilmek için çok güçlü bir 

motivasyon sağlıyor. Fakat, ufkumuzu bundan daha çok genişletmeliyiz. Bu 

Sonuç Bildirisi, uzun vadede geçerli olan temel bir vizyonu açıklamaktadır ve 

buna dayanmaktadır. Dolayısıyla, Avrupa'da gençlik çalışmalarını sürdürme, 

geliştirme ve yenileştirme süreci sadece önümüzdeki beş yılla sınırlı 

olmamalıdır. Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi (2019-2027)1 ve Avrupa 

Konseyi Gençlik Sektörü Stratejisi (2020-2030)2, Kongrelerin zaman 

çerçevesinin ötesinde gençlik çalışmaları uygulama topluluğunun çabalarını 

sürdürmesine olanak tanır. Gelecek yıllarda, her iki stratejinin ara izlemesi 

4. Kongre’ye doğru ve kongrenin sonrasındaki Bonn sürecinin etkililiğinin tam 

zamanında ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır.  

 

İçerik ve Arka Plan  

  

Avrupa’daki Gençlerin Sosyal Durumları  
  

                                    
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0269   
2 https://www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0269%20%20
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
https://www.coe.int/en/web/youth/youth-strategy-2030
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Covid-19 pandemisinde olduğu gibi sürekli yaşanan değişimler ve 

küresel sorunlar sert bir şekilde gösteriyor ki gelecek eskisi gibi olmayacak. 

Geçmişte sağlık, ekonomi, çevre ve teknoloji alanlarında öngörülenler artık 

geçerli ve hatta mümkün değil. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi 

olmasına rağmen, artık apaçık bir şekilde belirsizlik zamanlarındayız. Avrupa 

genelinde toplumlar, sivil toplum için değişen ve daralan alanlar ve insan 

hakları ihlalleri ile birlikte anti-demokratik eğilimlerin yükselişini yaşıyor. 

Kamu otoritelerine karşı ürkütücü bir güvensizlik söz konusu. Toplumsal 

yapıda ortaya çıkan boşluklar, demokratik kurumların istikrarını ve 

meşruiyetini sarsıyor. Popülizm ve sahte haberler yayıldıkça toplumlar büyük 

ölçüde kutuplaşıyor. Tüm bunlar, gençlerin şiddetle farkında olduğu gibi; 

şüphesiz, sosyal uyumu tehlikeye atan ve yaşam kalitesini azaltan 

(nihayetinde varoluşsal bir tehdit oluşturan) iklim krizi ve karşı konulamaz 

bir şekilde mevcut hale gelen ve zaman zaman günlük yaşamda kişisel ve 

sosyal olumsuz sonuçlar doğuran dijital bir alan içinde gerçekleşiyor. 

 

Böylesine sosyal bir değişim elbette gençleri de, sıklıkla orantısız bir 

ölçüde, etkiliyor. Özellikle ötekileştirimiş gruplardan çoklu ayrımcılığa maruz 

kalan gençler, sosyal eşitsizlikler arttıkça ve sosyal adaletten daha da 

uzaklaştıkça bu durumdan özel olarak etkileniyorlar. Tüm bunlara rağmen, 

yaratıcılık ve hayal gücü sergileyen, yaşamlarında belirsizlikler ve 

bozulmalarla karşı karşıya kaldıklarında direnç gösterenler de yine  gençler 

oluyor. Gençlerin, haklarını kullanmaya tam olarak erişirken de böyle 

yapabiliyor olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, pek çok genç haklarından 

mahrum bırakılmaya devam ediyor veya onlardan habersiz kalıyor; sonuç 

olarak, görüşlerini ifade edemiyorlar ve seslerini etkili bir şekilde 

çıkaramıyorlar. Gereksinimlerini, bakış açılarını ve düşüncelerini dile getiren 

'aktif' ve 'güçlendirilmiş' gençler, içinde yaşadıkları toplumlar ve toplulukların 

sıklıkla gözünden kaçıyor ya da göz ardı ediliyorlar.  

 

Gençlerin kendilerine özgü koşullarına uygun anlamlı buldukları yollarla 

uğraşması için verilen destek, hala büyük bir çoğunluk için eksik kalıyor. 

Gençlerle güvenilir bir şekilde bugünün ve geleceğin birlikte yaratılmasına 

yönelik taahhütler rutin olarak uygulamaya halen yeterince  

dönüştürülmüyor. Bugünün ve geleceğin gençleri, toplumların geleceği ve 

hepimiz için, bu durum çok katmanlı sonuçlar doğuruyor.  

 

  Gençlik çalışmasının eğitici, katılımcı, güçlendirici, dışavurumcu ve 

kapsayıcı değerleri çerçevesinde yaygın eğitim ve öğrenme, gençlerde etkin 

olma duygusu uyandırır. Yurttaşlık eğitiminin niteliklerinden biri olarak 

gençlik çalışması; aynı zamanda güç ilişkilerine, kesişimselliğe, sosyal 

adalete, özgürleşmeye ve gençlerin gerçek katılımına odaklanmalıdır. 

Eşitsizlikleri ele almak; gençleri odak noktası haline getirmek ve onlara 

Avrupa politikasının yetkin ortak yaratıcıları olma fırsatları vermek için bir 

rehber olmalıdır. Gençlik çalışmaları, sivil görevini geri kazanarak, 
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demokratik bir proje olarak Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güncel 

zorluklara yetkin bir şekilde yanıt verebilecek eleştirel gençlik yurttaşlığının 

oluşturulmasına yardımcı olur. 

 

Avrupa gençlik çalışmaları ve Avrupa’daki gençlik 

çalışmaları   
  

21. yüzyılın başlangıcına kadar, Avrupa düzeyinde "gençlik 

çalışmasına" çok az atıf vardı. Yakın bir geçmişten beri, Avrupa'da gençlik 

çalışmalarının tarihi, geçmişte neler olup bittiğine3 ve şu anda gençlik 

çalışmalarının yararlı bir şekilde neler yapabileceğine dair ışık tutuyor. Bu 

durum; 2010’da, 2015'te ve şu anda içinde bulunduğumuz 2020 yılında 

Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongreleri’ni de beraberinde getirdi. 

 

Avrupa genelindeki gençlik çalışmaları tarihsel kökleri, felsefesi, 

uygulanışı, kaynakları ve profesyonelliği gibi birçok açıdan çeşitliliği yansıtır. 

Aynı zamanda, Avrupa çapındaki gençlik çalışmalarının çeşitliliği, gençlerin 

yaşamında özellikle gençlerin sesi ve özerkliği için gerekli alanları 

destekleme,  savunma ve gençlerin sonraki adımlarını ustalık ve güvenle 

atmaları için gerekli köprüler kurma arzusunu taşıyarak halihazırda önemli 

bir ortak zemine sahiptir4. Geçtiğimiz on yıl, hem Avrupa Birliği5 hem de 

Avrupa Konseyi6 içinde gençlik çalışmaları için siyasal destek verildi. 

Almanya’nın Avrupa Birliği Başkanlığı altında, Avrupa Gençlik Çalışmaları 

Gündemi’nin oluşturulmasını destekleyen son Avrupa Birliği Konseyi Kararı7 

da bu siyasi taahhüdü doğrular niteliktedir. 

 

Gençlik çalışmaları araştırması, politikası ve uygulaması üzerine 

yapılan sağlam temellere oturmuş faaliyetler, Avrupa'da gençlik çalışmaları 

için önemli gelişim basamaklarını ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan, aynı 

zamanda Avrupa çapındaki gençlik çalışması yapılarının parçalı, düzensiz ve 

eksik kaldığını da göstermektedir. Yakın tarihli Konsey Kararında; Kavram, 

Yetki, Güvenilirlik, Bağlantı, Kriz ve Fırsat gibi genel başlıklar altında 

vurgulanan birçok zorluk devam etmektedir. 

 
Gençlik çalışması, artık sadece daha geniş gençlik politikası hedeflerini 

desteklemek için kullanılan bir araç veya mekanizma değildir - farklı bir politika 

                                    
3 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/history-of-youth-work   
4https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262202/Declaration/2f264232-7324-41e4-8bb6-
404c75ee5b62;%20https://pjpeu.coe.int/documents/42128013/47262187/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_F
INAL.pdf/cc602b1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42010Y1204%2801%29  
  
6 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680717e78   
7https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3
A415%3ATOC   

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/history-of-youth-work
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262202/Declaration/2f264232-7324-41e4-8bb6-404c75ee5b62;%20https:/pjpeu.coe.int/documents/42128013/47262187/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_FINAL.pdf/cc602b1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262202/Declaration/2f264232-7324-41e4-8bb6-404c75ee5b62;%20https:/pjpeu.coe.int/documents/42128013/47262187/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_FINAL.pdf/cc602b1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262202/Declaration/2f264232-7324-41e4-8bb6-404c75ee5b62;%20https:/pjpeu.coe.int/documents/42128013/47262187/The+2nd+European+Youth+Work+Declaration_FINAL.pdf/cc602b1d-6efc-46d9-80ec-5ca57c35eb85
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42010Y1204%2801%29%20%20
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680717e78%20%20
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A415%3ATOC%20%20
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A415%3ATOC%20%20
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A415%3ATOC%20%20
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ve uygulama alanıdır. Bununla birlikte, burada kayıtsızlığa asla yer yoktur. 
Gençlik çalışması, özünde, faaliyet gösterdiği toplumların hüküm süren ve 

değişen yapılarıyla hem bağlantılı hem de bunlara meydan okuyan sosyal bir 
uygulamadır. Her şeyin ortasında yani ‘ağırlık merkezinde’ yer bulurken, hem 

değeriyle ilgili şüphelere hem de başarabileceği şeylere dair şişirilmiş 
beklentilere konu olabilir. Gençlik çalışmasının kendisi "sosyal ve eğitimsel 

politikaların küçük ama önemli bir parçası" olarak yerini sağlamlaştıran bir yolda 
dümen tutturmak için çabaladığından, politik ve mali desteği hiçbir zaman hafife 

alınamaz. Aslında, gençlik çalışması uygulama topluluğu içindeki sağlam 
tartışma ve özeleştirel düşünme, sahada etkili uygulamayı mümkün kılan gençlik 

çalışmalarına ilişkin daha güvenli bir altyapı için uyumlu ve kolektif 
savunuculukla eşleştirilmelidir. Nihayetinde gençlik çalışmasının 
sürdürülebilirliğini ve büyümesini belirleyecek olan, temeli ve altyapısı 

arasındaki dengedir. 
 

Sonuç olarak, her zaman bir güven sorunu vardır.  Bu durum, gençlerle 

gençlik çalışması ilişkisinin temel bir unsurudur, ancak gençlik çalışması 
uygulama toplulukları içinde, farklı bölümler karşısında ya da  farklı 

hiyerarşiler arasında her zaman çok belirgin değildir. Daha fazla güvenin 

kurulması veya yeniden canlanması, hem Bonn sürecinin bir parçası hem de 
onu ileriye taşıyacak yakıt olacaktır. 

 

Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’ni Bonn süreci 

aracılığıyla uygulamak 
 

Avrupa gençlik çalışmaları uygulama topluluğuna: 

    

 

 

 
 3. Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi’ne ilişkin çeşitli 

belgeler bulunmaktadır. Sonuç Bildirisi, özü bakımından veya yapısal olarak 

bunların tekrarlanmasını istememektedir. "Tekerleği yeniden icat etmek" ya 

da bir zamanlar birinin söylediği gibi, eğer yapmaya kalkarsanız "lütfen 

yuvarlak olduğundan emin olun!" demek de istemez. Ancak, yapılması 

gereken iki önemli ön gözleme işaret eder. Birincisi, zaten var olan iyi 

yapıların ve uygulamaların sürdürülmesi, ihtiyaç duyulduğunda bunların 

geliştirilmesi, düşünüşümüzde, kurumlarımızda ve uygulamalarımızda 

yenilik alanı açılması için her zaman çaba göstermeliyiz. Bu durum, 

geçtiğimiz yıl gençlik çalışmasının uyarlanabilirliği konusunda hiç bu ölçüde 

açık olmamıştı. Dolayısıyla, ikinci olarak, yeni zorluklar ortaya çıktıkça 

gençlik çalışmasının yeni ifadelerinin ortaya çıkmasının mümkün olduğunu, 

hatta olası olduğunu asla göz ardı etmemeliyiz. 

 

 Kongredeki gençlik çalışmaları uygulama topluluğunun 

sonuçlarına dayanarak, Bonn sürecinin uygulanması için aşağıdaki çerçeve 

önerilmiştir. 

"Bonn sürecinin bizim için ne yapabileceğini sormayın,         

Avrupa Gençlik Çalışma Gündemi’ne Bonn süreci için bizim 

katkımızın ne olabileceğini sorun" 
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Avrupa genelinde büyüyen gençlik 

çalışmaları  
 

Gençlik çalışması hükümleri 
 

 

 

 

 

Avrupa'da gençlik çalışması hükümlerini güçlendirmek, Bonn sürecinin 

temel bir hedefidir. Gençlik çalışmaları uygulama topluluğunun amacı 

yüksek hedefler olmalıdır: gençlik çalışması önerisi geliştirmek ve 

genişletmek, daha fazla gence ulaşmak ve onları dahil etmek, özellikle de 

daha az fırsata sahip olanlar da dahil olmak üzere tüm arka planlardan 

gençlerin gençlik çalışmasına erişimininin sağlandığından emin olmak. 

Dahası, pandemi sonrası Avrupa'da, gençlik çalışmaları yenilikler aramalı ve 

halihazırda bilinen yollardan daha ileriye gitmelidir. Gençlik çalışmalarının 

büyümesinin savunuculuğunu yapmak adına bir temel oluşturmak için 

gençlik çalışmasının sınırları ve parametreleri; yaş, hedef gruplar, sorunlar 

ve belki de başka boyutlar açısından güçlendirilmelidir. 

 

Yerel bir gençlik çalışması teklifi 

 

 Kongre, Avrupa'nın her yerindeki gençler için temel bir 

gençlik çalışması teklifi ilkesi oluşturma fikrini memnuniyetle karşıladı. Sınır 

ötesi hareketlilik ve Avrupa düzeyinde gençlik çalışmaları gençlere fırsatlar 

sunulmasına büyük katkı sağlayacak olsa da, bu esas olarak yerel ve ulusal 

düzeyde uygulanacaktır. Avrupa politikaları, bu çalışmaların gelişimini 

destekleyen önemli bir rol oynayabilir. Yerel ve ulusal uygulamalara ilham 

vermesi için kalite göstergeleri Avrupa düzeyinde belirlenebilir. 

 

Alanın uzmanlığına ve pratik deneyimine dayanarak, bir dizi unsurun can 

alıcı olduğu düşünülmüştür: 

 

- göstergeler de dahil olmak üzere standardı belirleyen bir 

çerçeve ve özellikle yerel düzeyde gençlik çalışmalarının 

sürdürülebilirliğini sağlamak; 

 

- her yerde aynı olmamak. Bununla beraber, kesinlikle tüm 

paydaşlar için kapasite oluşturmayı ve sivil toplum kuruluşlarının 

programları da dahil olmak üzere sürdürülebilir finansmanı 

içermek. Bağımsız gençlik çalışmaları ve dijital gençlik 

"Gençlere sadece bir alan ve bir program sunmakla 

kalmayın,  gençlerin sesini dinlemek için alanlar 

yaratın.“ 
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çalışmalarının yanı sıra gençlik çalışmalarının yapılacağı tesisleri 

de kapsamak; 

 

- gençlik örgütleri, gençlik çalışması sağlayıcıları ve ilgili 

makamlar tarafından ortak olarak yönetilmek; 

 

- gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına almak  için 

gençlerin seslerinin dinlendiği alanların yaratılmasını sürece 

dahil etmek; 

 

- örgün eğitim, istihdam ve mesleki eğitim, sağlık, barınma, 

adalet, kültür, spor, teknoloji geliştirme, medya ve sosyal refah 

dahil olmak üzere kamusal ve özel diğer alanlarla ilişkiler 

geliştirmek ve bağlantılar kurmak; 

 

- farklı arka planları ve profilleri olan gençler için son derece 

erişilebilir olmak. Dolayısıyla, temel bir gençlik çalışması önerisi, 

katılan gençler arasında sosyal kapsayıcılığı ve çeşitliliği 

güçlendirmek için açık bir strateji içermelidir; 

 

- daha etkili sosyal yardımı elde etmek için halihazırda var 

olan yapılar üzerinde düşünmeyi içeren proaktif bir 

stratejiye sahip olmak; 

 

- temel gençlik çalışması önerisinde, sosyal yenilik ve girişimcilik 

ruhu dahilinde gençlerin yeni inisiyatiflerini içeren ve 

bunlara rehberlik eden bir yol göstermek. 

 

 

Yerel gençlik çalışmaları uygulama topluluğu 

 

  Kongrede, yerel politika geliştirme düzeyine ve yerel 

uygulama topluluklarını desteklemede oynanabilecek role önemli ölçüde yer 

verilmiştir. Yerel düzeyde nitelikli gençlik çalışmasının hükümlerini 

güçlendirmek için kayda değer ek bir yatırıma ihtiyaç vardır. 

 

  Yerel gençlik çalışması uygulama topluluğu, yerel yönetimler 

/ belediyeler ve yereldeki gençlik çalışması örgütleri arasında gönüllü ve 

ücretli gençlik çalışanları ile işbirliğine dayanmalıdır. Avrupa Yerel Gençlik 

Çalışmaları Şartı8, bu topluluğu oluşturmaya başlamak için yararlı bir araç 

sağlar. Mevcut gençlik çalışması sunumunun, ihtiyaçlarının ve güçlü 

yönlerinin haritalandırılması, yerel bir gençlik çalışması geliştirme planının 

detaylandırılması açısından ilk adımdır. Gençler, ihtiyaçlarını ifade etmek için 

                                    
8 https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/10/20191002-egl-charter_ENG_online.pdf  

 

https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/10/20191002-egl-charter_ENG_online.pdf
https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2019/10/20191002-egl-charter_ENG_online.pdf
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aktif olarak süreçlere dahil edilirken, aynı zamanda çevrelerini ve yerel 

mahallelerindeki yerleşik gençlik çalışmaları için fiziksel alanlarını da 

şekillendirmelidir. Yerel gençlik merkezleri, faaliyetlerini Avrupa Konseyi’nin 

Gençlik Merkezleri Kalite Etiketi9 kriterlerine göre yönlendirebilirler.  

 

  Ulusal (gençlik) politika çerçeveleri, mekanizmaları ortaklaşa 

bir şekilde fonlayarak ve standartları belirleyerek yerelde (gençlik ile ilgili) 

politika yapmak için teşvikler oluşturabilir. Nitelikli gençlik çalışmalarının 

geliştirilmesini ve bir uygulama topluluğu yaratılmasını desteklemek için 

kırsal alanlara özellikle önem verilmelidir. 

 

Gençlik çalışmaları ve gençlik kuruluşlarının fonlanması 

 

  Avrupa'da artan talep ve beklentileri karşılamak amacıyla 

gençlik çalışmalarının fonlanmasına  daha fazla yatırım yapılması gerekli 

görülmektedir. Bu da yerelden Avrupa düzeyine kadar her düzeyde gençlik 

çalışmaları için finansman mekanizmalarını güvence altına alan yasal 

hükümler gerektirmektedir. Fonlama sistem(ler)ini oluştururken her 

seviyede iyi yönetişime ilham verecek bir Avrupa Şartı geliştirilmelidir. 

 

Bu bağlamda gençlik çalışması fonlarının şu tarz özellikleri olmalıdır: 

- Erişim sağlamak, uygulanmasında şeffaf olmak, koordine olmak ve 

çakışmaları önlemek için açık süreçlere sahiptir; 

 

- Gençlik örgütlerinin mali sürdürülebilirliğini güçlendirir ve 

sadece programa veya proje finansmanına dayalı değil, daha karmaşık 

ve daha uzun vadeli stratejiler oluşturulmasına izin verir; 

 

- Gençlik çalışmasının gerçek ihtiyaçlarının, finansman türlerine ve 

miktarlarına nerede yansıtıldığı kanıta dayalı olarak yürütülür; 

 

- Gönüllü ve profesyonel gençlik çalışanları için sigorta, asgari maaşlar 

ve tükenmişlik için güvenlik ağları dahil olmak üzere temel koşulların 

ve korumanın sağlanmasına olanak tanır; 

 

- Yönetişim, hesap verebilirlik ve kaliteye odaklanmayı ihmal etmemek 

kaydıyla, kurallara aşırı yüklenilmez. 

 

Hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Konseyi'nin Avrupa fonlama programları 

aynı zamanda aşağıdakileri hedeflemelidir: 

 

- Genel Avrupa finansmanında (Avrupa Dayanışma Programı, Avrupa 

Sosyal Fonu, İklim Paktı ve Ufuk [Horizon] 2020 gibi) sektörler arası 

                                    
9 https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres   

https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres
https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres
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yaklaşımı güçlendirmek ve gençlik çalışması önceliklerini ana 

akımlaştırmak; 

 

- Fırsatları teşvik ederek, gençlik çalışmaları uygulama toplulukları 

hakkında daha çok farkındalık yaratarak ve finanse edilen eylemlere 
daha fazla genci dahil ederek gençlik çalışmalarının Avrupa fonuna 

daha güçlü bir şekilde erişimini sağlamak; 
 

- Destekleyici yapıların (AB Gençlik Programları için Ulusal Ajanslar ve 

Avrupa Gençlik Vakfı gibi) sadece fon değil, aynı zamanda daha uzun 
vadeli destek ve vizyon sağlamasını da garanti altına almak ; 

 

- Bonn süreci kapsamında Avrupa Gençlik Çalışması Gündeminin 
uygulanmasını politika hedeflerine ulaşmak için gerekli araçlar 

olarak tanınmak. 
 

Kalite geliştirme 

 
            Kalite ve gençlerin kalite algısı; katılımcı olmak, gençlik 

çalışmasının sunduğu öğrenme olanaklarından yararlanmak ve 
etkinliklerde yer almak isteyen gençler için düşünülmesi gereken 

vazgeçilmez bir unsurdur. Çoğu genç için yerel düzeyde olan gençlik 
çalışmasına ilişkin ilk izlenimler bu nedenle kritik öneme sahiptir.  

 
 

  Nitekim, gençlik çalışmasının kaliteli gelişiminin nasıl 

daha ileriye götürüleceği sorusu kapsamlı ve çok boyutludur. Kaliteli 

gençlik çalışmalarının çerçevesinden bunların nasıl geliştirileceğine, kalite 

güvence sistemlerinden ve kalite göstergelerinin geliştirilmesinden yeterlilik 

geliştirme programlarına, uzun dönemli sürdürülebilir fonlamadan kanıta 

dayalı politika ve uygulamanın geliştirilmesi gibi birçok konu başlığına kadar 

uzanır. 

 

  Gençlik çalışmasında kalite gelişimi, diğer konularla yakından 

bağlantılıdır; dolayısıyla, daha bütüncül ve aynı zamanda 

yapılandırılmış bir şekilde tartışılması ve ele alınması gerekir. Belirli 

yönlere odaklanılması ve aynı zamanda gençlik çalışması politikası ve 

uygulamasının daha büyük resmiyle, gençlik çalışmasının temel 

değerleri ve ilkeleriyle ilişkilendirilmesi gereklidir. Bu da, hedefler tipik 

olarak aynı doğrultuda olsa bile, içinde gerçekleşmesi gereken bağlam ve 

kalite geliştirmede başlanması gereken noktaların çok çeşitli olduğu 

gerçeğiyle bağlantılıdır.  

 

  Kalite konusundaki tartışmalar sırasında ortaya atılan birçok 

fikir, henüz yeterince görünür olmasa da, halihazırda var olan yapılar, 

inisiyatifler ve yönergelerle uyumluydu. Buradan hareketle; mevcut destek 

yapıları ve mekanizmalarıyla ilgili daha iyi bilgilendirme ve sosyal 
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yardım, en az bunları yerel düzeyde daha erişilebilir yapmak kadar gereklidir. 

Avrupa Eğitim Stratejisi10, Gençlik Merkezleri için Avrupa Konseyi Kalite Etiketi 

ve Avrupa Yerel Gençlik Çalışmaları Şartı; kullanılması, daha da 

yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi gereken mevcut desteklerin bazı 

örnekleridir. 

 

  Birlikte ele alındığında, tartışmalı olarak kaliteli gençlik 

çalışmasının geliştirilmesine yönelik kapsayıcı ihtiyacın, gençlik çalışması 

uygulama topluluğu içindeki tüm seviyeler ve paydaş grupları içinde ve 

arasında işbirliği ve birlikte daha net yapılar geliştirme yönünde 

olduğuna dair temel sonuca varıyoruz. Tüm düzeylerde mevcut ağları 

güçlendirmek, aynı zamanda bu ağları birbirine bağlayan yeni yapılar ve 

alanlar bulmak ya da  yaratmak ve  bilgiyi yaymak için; açık ve işbirliği içinde 

devamlılık içeren diyaloglar ve kaliteye dair ortak konular etrafında birlikte 

çalışma  süreçleri tasarlanması, açıkça ifade edilen ihtiyaçlardır.  

 

Kalite gelişimiyle ilgili tartışmalar ayrıca aşağıdakilere duyulan ihtiyacı da 

güçlendirmiştir: 

 

- mesleki standartlar oluşturmak; gençlik çalışanlarının eğitim ve 

öğretimi için tutarlı yollar, ilgili müfredatlar ve uygun kurumsal yerler 

inşa etmek; 

- araştırma ve uygulama arasında işbirliği içinde yürütülen katılımcı 

eylem araştırmalarına odaklanan ve hem uygulama, hem politika hem 

de eğitimle ilgili bir bilgi tabanı yaratan bir gençlik çalışması 

araştırma gündemine sahip olmak; 

- mevcut kalite (güvence) sistemleri hakkındaki bilgileri 

haritalandırmak ve yaymak; bunların ince bir ayarla (daha fazla) 

yerel duruma uyarlanmış modellerini geliştirmek için bir temel olarak 

kullanmak; 

- kaliteyi geliştirmek için gerekli tüm farklı önlemlerin bağlantı noktaları, 

bilgi merkezleri ve koordinatörleri olarak işlev görebilecek, gençlik 

çalışmaları uygulama topluluğunun temsilcisi olan ulusal çalışma 

grupları oluşturmak. 

 

 

Ortak bir yönetim 

 
Gençlik çalışması uygulama topluluğu içinde 

 

       

 

 

                                    
10https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-
3301/European%20Training%20Strategy%20in%20the%20field%20of%20Youth_en.pdf   

“Bilmediğimizi bilmediğimiz şeyleri 

ancak iletişim yoluyla keşfedebiliriz!” 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3301/European%20Training%20Strategy%20in%20the%20field%20of%20Youth_en.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3301/European%20Training%20Strategy%20in%20the%20field%20of%20Youth_en.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3301/European%20Training%20Strategy%20in%20the%20field%20of%20Youth_en.pdf
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  Gençlik çalışması uygulama topluluğunun tüm özelliklerinin 

katılım sağlanarak birlikte oluşturulması, kaliteli gençlik çalışması 

uygulamaları ve politikaları geliştirmek için temel ön koşuldur. Bu, yerel 

düzeyden Avrupa düzeyine (dijital) ağlar, platformlar ve diğer araçlar 

aracılığıyla, farklı uygulama tarzlarında iyi uygulama örneklerini keşfetmek, 

değiş tokuş etmek ve geliştirmek amacıyla alanların yaratılmasını gerektirir. 

Gençlik çalışması uygulama topluluğu içinde hem yatay (uygulama topluluğu 

içindeki farklı aktörler arasında) hem de dikey (Avrupa, ulusal, bölgesel ve 

yerel düzeyler arasında) iletişim akışı ve müzakereci işbirliği olması çok 

önemlidir. 

 

  Avrupa'da gençlik çalışmasının yerel düzeyden bölgesele, 

ulusala ve Avrupa düzeylerine, veya bunun tersi şekilde gelişmesi için 

gençlik çalışması geliştirme, iyi uygulamaları öğrenme, paylaşma, 

destekleme ve inşa etmeye yönelik koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç 

vardır. Buna ek olarak, Avrupa çapında paylaşılan gençlik çalışması 

yapılarının geliştirilmesi için gerekli daha fazla ortak zemin  hem kendi içinde 

hem de birbiri arasındaki bölgesel ağlar ve değişimler aracılığıyla 

sağlanabilir. Özellikle, ötekileştirilmiş gençlerin daha geniş bir fırsat 

yelpazesine erişebilmeleri için farklı düzeylerdeki gençlik çalışmaları 

uygulamasında Avrupa boyutu güçlendirilmeli ve bütünleştirilmelidir. Yerel 

gençlik örgütlerinin ve çalışmalarının diğer düzeylerdeki fırsatları bilmeleri, 

'Avrupa gençlik politikasına' aşina olmaları, Avrupa gençlik çalışmaları ile 

Avrupa gençlik programlarında yer almaları ve bunları daha da geliştirmeleri 

gerekir. 

 

  Kongre, Avrupa çapında gençlik çalışmaları uygulama 

topluluğu içinde işbirliğini güçlendirme ihtiyacını tanımlamıştır. Ulusal ve 

Avrupa gençlik çalışmaları geliştirme stratejileri arasındaki ilişkileri 

güçlendirmenin yanı sıra, karşılıklı dayanışmalarının ve birbirine 

bağlılıklarının altını çizme ihtiyacı da vardır. Bu uğurda, uygulama topluluğu 

içinde, özellikle de gençlik araştırmaları, gençlik politikası ve gençlik 

çalışması uygulamaları yoluyla kapsayıcı, demokratik ve erişilebilir çok dilli 

iletişim, işbirliği ve çalışma ilişkileri kurmak önemli olacaktır. Gençlik 

çalışmasının kapasitesini, kendi uygulamaları ile ilgili olarak (küresel) 

eğilimleri analiz etme, inceleme ve tartışma, kalitenin iyileştirilmesi için 

birlikte çalışma ve Avrupa'da gençlik çalışmalarının geliştirilmesine yönelik 

ortak yaklaşımlar belirleme kapasitesini geliştirmek gerekir. Kongre 

katılımcıları tarafından ayrıca; etkileşim, öğrenme, ilham alma, 

desteklenme, kapasite geliştirme, güncel bilgileri değiş-tokuş etme, ilgili 

politika çerçeveleri ve mevzuat ile aşina olma aracılığıyla farklı gençlik 

çalışması bağlamları ve uygulama topluluğu içindeki farklı aktörler 

arasındaki boşluklar ve eksiklikler  arasında köprü kurma ihtiyacını 

vurgulanmıştır.  

 

Önerilen önlemler :  
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- Uygulama topluluğunun haritasının çıkarılması ve özellikle gençlik 

sektöründe uygulama, araştırma ve politika üçgeninde iletişim ve 

çalışma ilişkileri kurulması; 

- Gençlik çalışmaları için ulusal ve uluslararası ağlar kurmanın yanı 

sıra gençlik çalışmaları için profesyonel ittifaklar, yapılar ve birlikler 

oluşturulması; 

- İşbirlikçi gençlik çalışma yapıları, ağları ve katılımcı bilgisi ve ortaklaşa 

oluşturma pratiği için yapısal ulusal ve Avrupa fonunun 

sağlanması; 

- Avrupa boyutunda, Avrupa gençlik programları ve diğer uygulama 

seviyelerinde aktif gençlik çalışanları için mevcut kaynaklar 

hakkında bilgi ve kapasite geliştirme sağlanması; 

- Katılımcı süreçler yoluyla, mevcut platformlarla birliktelik ve 

tamamlayıcılık içinde, uygulama topluluğu için gelişen bir araç olarak 

açık, kapsayıcı, erişilebilir, çok dilli, gençlik çalışmalarına ilişkin bir 

Avrupa dijital platformu geliştirilmesi; yenilik ve pilot uygulama için 

yerel gençlik çalışanlarına böyle bir platformun tanıtılması, burayı 

akran öğrenme, karşılıklı destek, kalite ve ortaya çıkan sorunlar 

üzerine tartışmak için bir yer olarak kullanılmasının kolaylaştırılması; 

- Gelişmeyi takip etmek için İzleme, Değerlendirme ve Öğrenme 

(MEL) Kurulu içinde "işbirliği değerlendirmesi" bölümü oluşturulması; 

- İlerlemenin değerlendirmesi, hedeflerin gözden geçirilmesi ve 

hedeflere ulaşmak için yollar belirlenmesi adına her beş yılda bir 

Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi’nin düzenlenmesi. 

 

Gençlik çalışması uygulama topluluğunun ötesinde 
 

 

 

 

  Öngörülemeyen toplumsal değişimlerin ışığında, güçlü 

bağlantıları olan  ve desteklenen gençlik çalışmaları, gençlik ve topluluk 

direnci için itici bir güçtür. Gençlik çalışmalarının değerini anlatmak, 

gençlerin yaşamlarıyla ilgili olarak diğer sektörlerle yapısal ve stratejik 

işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek önemlidir. Gençlik çalışmaları 

uygulama topluluğu, gençlere karşı ilgili olmak ve gençlik çalışmalarının 

tanınırlığı, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik bağlamında ilerlemek için hem 

kamu hem de farklı özel sektörlerle etkili bir şekilde ilişki kurmalıdır. 

Farklı sektörler ve aktörler arasındaki birliktelik, tüm gençlere ulaşmak, söz 

hakkı vermek, onların harekete geçmelerini desteklemek, kamu 

hizmetlerine birden fazla giriş noktası sunmak ve sonuç olarak kimseyi 

geride bırakmamak için çok önemlidir. Sektörler arası işbirliğine yönelik 

stratejik ve işletimsel yaklaşımların dışında her düzeyde gençlik (ve gençlik 

çalışması) konusunda daha fazla yatay işbirliğine ihtiyaç vardır.  

 

Önerilen önlemler:  

“Gençler tek bir alanla sınırlı değildir, 

seslerinin her yerden duyulması gerekir!” 
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- Herhangi bir düzeyde gençlik çalışmaları uygulama topluluğunun belirli 

bölümlerinin öncelikleri doğrultusunda sektörler arası işbirliğinin 

kiminle yapılacağı ve  hangi ortak hedefler üzerine kurulacağı 

tanımlanmalıdır. Farklı sektörlerden ve farklı seviyelerden farklı 

aktörler birliktelik oluşturmak için bir araya getirilmelidir. 

- Gençlik üzerine yerel ve ulusal düzeylerde çok disiplinli yapıların, 

ağların ve organların oluşturulması ve işleyişi desteklenmelidir. 

 

Tanınırlık 
 

 

 

 

  

 

 
  3. Kongre bize gösterdi ki gençlik çalışmalarının tanınırlığına 

ve tanıtımına gösterilen özen halen çok yetersiz düzeyde. Bu noktada, Bonn 

süreci, sadece gençlik çalışmasında öğrenmenin geçerliliği ve tanınırlığı için 

değil aynı zamanda gençlik çalışmalarının genelde tanınırlığı ve geçerliliği 

için ortak bir anlatı yaratabilir. Tanınırlık, kendi başına bir dizi gelişmenin 

olası sonucu olsa da, böyle bir süreç, gençlik çalışmalarını bağımsız bir 

çalışma alanı olarak daha anlaşılır, görünür ve inanılır kılmak için 

stratejik ve koordineli çabalara ve kaynaklara daha fazla yatırım 

yapılmasına ihtiyaç duyar. Bu, diğer sektörlerle işbirliği, ilişkiler ve 

ortaklıklar gerektirse de, gençlik çalışmaları yine de Avrupa politika 

gündemlerinde kendi meşru yerini hak ediyor.  

 

  Ortak bir gençlik çalışması anlayışının zorluğu, kısmen gençlik 

çalışmasıyla ilgili terminolojinin farklı yorumlarıyla bağlantılıdır. Gençlik 

çalışmasının yaygın genel tanımını destekleyen bir dizi ortak terimle ortak 

bir dil geliştirmek, bu çalışma alanının daha iyi ve daha geniş bir şekilde 

anlaşılmasını destekleyebilir. Bu durum, yerel koşullarla  ve gerçeklerle 

uyum sağlamak ve bağlantıda kalmak için yeterli alan bırakılmasıyla ilişkili 

olsa da, tüm sektörlere ve seviyelere hitap edebilecek kapsamlı temel 

prensipleri gerektirir.  

 

Önerilen önlemler:  
- Hedef kitlesi olan kampanyalar, yıl içerisinde tematik günler ya da 

haftalar gibi zamanında yapılan ve yinelenen etkinliklerin 

düzenlenmesi ; 

- Tüm düzeyleri birbirine bağlayan açık ve özel bir iletişim planı 

geliştirilmesi; 

“İstihdam edilebilirlik baskısı, yeterlilikleri bize bireysel 

mülkiyet olarak düşündürdü. Dayanışma ve karşılıklı bağlı 

olma arzusu, bizi yeterliliklerin sistemik doğasını tanımaya 

çağırıyor. Boşlukta hiçbir yeterlilik geliştirilmez. Başkalarına 

ihtiyacımız var." 
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- Ulusal düzeyde, kullanıcı dostu ve ilgili dillerde üzerinde anlaşmaya 

varılabilen ve kullanılabilen bir dizi ortak terim ve  mevcut gençlik 

çalışması tanım(lar)ı geliştirilmesi; 

- Gençlik çalışmasıyla ilgili içeriklerin tanıtımı, ulaştırılması ve 

yaygınlaştırılmasında ortak çabaların sağlanması.  

 

Gençlik çalışmalarının tanınmasına doğru ilerlemek, gençlik çalışmaları 

üzerindeki etkinin yalnızca bireylerin üzerinde etkili olmasından ziyade, en 

başta topluluklar ve toplum üzerindeki etkisini daha iyi göstermek için 

kanıta dayalı yaklaşımların ve mekanizmaların güçlendirilmesi anlamına 

gelir. Ayrıca, profesyonel standartlarla uğraşırken, alana olan katkılarını 

daha iyi anlamak için gönüllü gençlik çalışanlarının uygulamalarına 

özellikle dikkat etmemiz gerekir. Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi ve 

Avrupa'daki gençlerin bugünkü durumu ışığında, (geniş kapsamlı ve ayrıntılı 

olmasa da) anlaşılır bir Gençlik Çalışmaları Araştırma Gündemi’ne özel 

olarak odaklanılmalıdır:  

 

- Tüm Avrupa ülkelerinde ulusal düzeyde gençlik çalışmasının 

oluşturulması için gerekli şartlar üzerine araştırmak (gençlik 

çalışanlarının eğitimi ve öğretimi dahil); 

- Gençlik çalışanlarının eğitimi ve öğretimi için ortak kabul 

edilmiş mevcut mesleki standartlar üzerine araştırmak (Örneğin, 

yeterlilik modelleri ve çerçeveler, etik kurallar, müfredat); 

- Gençlik çalışması araştırma bulgularını, gençlik çalışanları ve 

politika yapıcıların (ve diğerlerinin) kullanabileceği formatlara 

çevirmek; 

- Gönüllü gençlik çalışanlarının gençlik çalışması katılımını 

araştırmak; 

- Tematik gençlik çalışması araştırmaları üzerine incelemeler 

sağlamak. 

 

Eğitim ve öğretime yönelik bakış açıları arasında köprüler kurmak, aynı 

zamanda yaygın eğitim ve öğrenmeyi örgün eğitim ortamlarıyla 

bütünleştirme fikrinin ötesine geçmek ve ortak bir amaç üzerinde 

çalışan farklı sektörler arasında işbirliğini ve bu işbirliğini arttıran tercihen 

koordineli bir sistem için çalışmak anlamına gelir.  

 

Önerilen önlemler:  

- Gençlik çalışmaları da dahil olmak üzere, akademik olmayan 

topluluklarla ilişki kuran yüksek öğretim yapılarını öne çıkaran 

mevcut başarılı girişimleri geliştirmek; 

- İşbirlikçi alanların kurulmasını genişletmek ve gençlik çalışanlarının 

eğitimi ve öğretimi üzerine bir beyin takımı kurmak; 

- Özel eğitim ve öğretimle ilgili amaçlara dair her düzeyde akran 

eğitimi etkinlikleri düzenlemek; 
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- Öğrenme sürecinin ve sonuçlarının tanınırlığını destekleyen 

araçlar geliştiren kuruluşlarla işbirliği yapmak (örn. Açık Rozetler). 

 

Geçmiş süreçleri temel alan doğrulama, sertifikasyon ve akreditasyon; 

ortak bir anlatı gerektiren çalışma alanları olmaya devam etmektedir. 

Tanınmış bir mesleğin eğitimsel bir izleğe sahip olması gerekir. Bu 

nedenle, daha fazla işbirliği üzerine kurulu alanlara sahip olma önerisine 

bağlı olarak, ağ oluşturmanın ('sosyal sermaye') ne anlama geldiğini ve 

bunun farklı bağlamlarda nasıl tercüme edildiğini düşünme ihtiyacı çok 

önemlidir. Bu gençlik çalışmalarında yaygın eğitim ve öğrenimin tanınması 

ve onaylanması için stratejiler ve araçları daha fazla geliştirme ve 

uygulamanın yanı sıra, gençlik çalışanlarının eğitimi ve öğretimi arasındaki 

köprüleri öngören tekliflerin detaylandırılması anlamına da gelir. 

 

Önerilen önlemler : 

 

- Ücretli gençlik çalışanlarının mesleğini tanımak ile gençlik 

çalışmalarının meslekleşmesi arasındaki farkı netleştirmek; 

- Örgün eğitim bağlamlarında gençlik çalışmalarında öğrenmeyi 

geçerli kılmak için tamamlayıcı önlemler geliştirmek; 

- Hem yaygın eğitim ve öğrenimde hem de örgün eğitimde sertifikasyon 

süreçlerinin kalitesini sağlamak amacıyla gençlik çalışanları için ortak 

nitelik görüşü geliştirmek; 

- Avrupa Gençlik Çalışanları Dernekleri Ağı kurmak ve Avrupa 

Eğitim Stratejisi ve Youthpass stratejisi gibi güncel tematik 

stratejilerle bağlantıda kalarak ulusal düzeyde benzer süreçleri, bu 

çalışmaların henüz var olmadığı yerlerde desteklemek; 

- Avrupa Yerelleşiyor gibi Stratejik Ulusal Ajanslar İşbirliği Projeleri veya 

Gençlik Çalışanlarının Eğitimi ve Öğretimi üzerine kurulan Avrupa 

girişimlerini geliştirmek. 

 

Yenilikler ve artan zorluklar 

 
 

 

 

             

 Sarsıcı pandemik etkiler nedeniyle gençlik (hareketlilik) 

projeleri kesintiye uğradı. Pandeminin etkileriyle yüzleşen gençleri 

desteklemek için gençlik çalışmalarına her zamankinden daha fazla 

ihtiyaç duyulmasına rağmen, pek çok gençlik çalışma örgütü ve gençlik 

merkezi kapatıldı. COVID-19'un sosyal ve hukuki sonuçları sağlıkla ilgili / 

epidemiyolojik olmanın ötesine geçerek, alınan önlemlerin gençlere 

yeterince iletilmesinin ve mümkün olduğunda önlemlerin planlanması ve 

uygulanmasına gençlerin dahil edilmesinin önemini gösterdi.  

 

"Yıllar boyunca gençlik çalışmaları sektöründeki sorunlara ve zorluklara 

hızlı çözümler uygulandı, ancak kriz sırasında bu hızlı çözümlerin işe 

yaramadığı ve yeterli olmadığı ortaya çıktı" 



 

16 
 

 Gençlik çalışmaları, belirsizlik dönemlerinde tüm gençler için 

bir güvenlik ağı haline gelebilecek bir aşamaya gelmelidir. Ruh sağlığının 

geliştirilmesi, gençlik çalışmalarında çok önemli bir nokta olarak görülüyor. 

Gençlik çalışanları, özellikle kesişimsel ve diğer savunmasız durumlarla karşı 

karşıya kalan gençlerin ruh sağlığını geliştiren ve sürdüren projeleri 

yürütmek için uygun hale getirilmelidir. 

 

 Kanıtlı bilgiye dayalı yenilik prensipleri, kapsayıcı uzun 

dönem düşünme, içgözlemsel olma ve (proje temelli yerine) strateji 

temelli gençlik çalışması üzerine inşa edilen daha dirençli gençlik 

çalışmaları yapıları yaratmak için gençlik politika yapıcıları, gençlik 

çalışanları ve gençlerle yapıcı bir diyalog içinde olmalıdır. Çağdaş gençlik 

çalışması uygulamalarının küresel bir toplulukla bütünleşik olduğunun 

farkında olarak, Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’ndeki herhangi bir 

eylem her zaman bu prensiplere bağlı kalmalıdır.  

 

Bu nedenle, uygulamada bir yenilik kültürünün ve gençlik çalışmalarında bir 

yenilik pratiğinin aşağıdakiler yoluyla teşvik edilmesi gerekir: 

 

- Gençlerin ve gençlik çalışanlarının dijital yeterliklerinin gelişmesini 

odak noktasına koyarak ve tüm gençler için dijital uçurumun 

üstesinden gelmeye ve gençlik çalışmasına erişimi sağlamaya 

yardımcı olan teknolojik yenilik ve altyapılara yatırım yaparak, 

gençlik çalışmalarında ustalaşmayı geliştirmek 

- Gençliğin daha yeşil çalışmasını sağlamak. Gençlik çalışmasının 

aşılamayı amaçladığı ve gençlerin ümit ettiği sürdürülebilir kalkınma 

ilkeleriyle uyumlu, çevre dostu uygulamaları ve çözümleri teşvik 

etmek ve önceliklendirmek.  

 

Avrupa ve dünya çapındaki dönüşümleri yönetmek için gençlik çalışmasının 

kapasitesini aşağıda belirtilen yollarla güçlendirmek çok önemlidir: 

 

- Dijital gençlik çalışmaları önemli olsa da, gençlerin tüm 

ihtiyaçlarının sadece bu konuyla ele alınamayacağının farkında 

olmak. Dolayısıyla, gençlik çalışmaları politikaları, mevcut gerçeklere 

etkili bir yanıt verebilmek adına tüm gençlik çalışması türlerinin, 

modellerinin ve uygulamalarının gelişimini aktif bir şekilde 

desteklemelidir. Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi, belirsizlik 

dönemlerinde gençlik çalışmasının değerlerini koruyarak gençlik 

çalışmasının rolünü güçlendirmeye devam etmelidir; 

- Gençlik çalışması uygulamasında toplumsal ve küresel zorluklar 

boyutunu teşvik etmek; 

- Avrupa'daki ve dünyadaki gençlik çalışmalarının birincil sivil toplum 

geliştirme stratejilerinden biri olmasının savunuculuğunu yapmak; 

- Gençlerin halihazırda seslerini duyurdukları ve ilgilendikleri konularda 

(iklim değişikliği, ırk ayrımcılığı ve üreme sağlığı ile ilgili hareketler 
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gibi) değişiklik yapmalarını ve demokratik bir topluma dahil 

olmalarını sağlamak amacıyla gençlik çalışmaları için uygulama ve 

stratejiler geliştirmek; 

- Gençlik çalışmaları uygulama topluluğunun Avrupa bağlamının ötesine 

bakmasına olanak tanımak için bölgeler arası ve küresel düzeyde 

işbirliği ve değişim için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı alanlar 

yaratmak. 

 

Politika çerçevesi 

 
  Gençlerin yaşamları yerelden bölgesele, ulusala ve Avrupa’ya 

kadar her düzeyde geliştirilen ve uygulanan çok sayıda politikadan 

etkilenmektedir. Öte yandan, uygulama  kararları alınırken diğer politika 

alanlarının gençlerin üzerindeki etkisinin sıklıkla dikkate alınmadığı 

görülmektedir. Gençlik sektörü uzun süredir gençlik politikasına 

uygulanacak yatay bir yaklaşım çağrısında bulunuyor, bu politikalardaki 

gençlik çalışmasının bileşenleri söz konusu olduğunda durumda bir değişiklik 

olmuyor. Gençlik çalışması, kendisine ilişkin ihtiyaç ve önlemleri, 

uygulanabilir olduğu yerlerde hem dikey hem de yatay olarak gençlik 

politikalarına sistematik olarak dahil eden, gençlik politikasının ayrılmaz bir 

parçası olmalıdır.  

   

  Bu politikalar, tüm düzeylerde uygulanmalı ve katılım için hak 

temelli bir yaklaşım doğrultusunda, gençler de dahil olmak üzere gençlik 

çalışma toplulukları ile birlikte, tüm bu süreçlerde ve yapılarda katılımı 

gerekli olan ana paydaşlar olarak kabul edilerek ortaklaşa yaratmak üstüne 

kurulu olmalıdır. Bu aynı zamanda politika yapıcıların, uygulayıcıların 

düşünceleri ve gençlerin gerçek ihtiyaçları arasındaki potansiyel boşlukları 

kapatmaya yardımcı olur. Politika oluşturma sürecine araştırmanın dahil 

edilmesi, bu ihtiyaçların üstesinden gelmek için daha incelikli, kanıta dayalı 

bir yaklaşıma öncülük etmelidir. 

 

  Giderek küreselleşen bir dünyada, bu politikalar Avrupa'nın 

ötesindeki diğer gerçeklerle de etkileşime girebilir, girmelidir de. Ayrıca, bu 

politikaların tam anlamıyla gerçeğe dönüşmesini sağlamak için, 

sürdürülebilir fonlama mekanizmalarının yine bu politikaların amaçlarına 

ayrılması gerekir.  

 

Önerilen önlemler:  

 

- Gençlik (ve gençlik çalışmaları) politikalarının diğer politika oluşturma 

alanlarında yatay bir biçimde yayılmasını hedefleyen Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa Konseyi arasında,  Avrupa düzeyindeki 

işbirliği güçlendirilmelidir; 
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- Gençlik çalışmaları, her iki kurumda hem gençliğe özgü uzun 

dönemli stratejilere hem de bunların ara önlemlerine (Yıllık Çalışma 

Programları ve iki yılda bir gerçekleşen Gençlik Sektörü Öncelikleri 

gibi) yerleştirilmeye devam edilmelidir; 

 

- Gençleri, kendilerini etkileyen politikaların eşit yaratıcıları olarak dahil 

eden çalışma yöntemleri oluşturmak, mevcut olanları 

sürdürmek ve daha da geliştirmek ve farklı politika alanlarında 

gençlik katılımını ana akımlaştırmak gereklidir; 

 

- Gençlik yasaları, gençlik çalışma yasaları ve gençlik 

çalışmalarına yönelik stratejiler; AB ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle 

desteklenen, yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeylerinde tüm 

Avrupa'da mevcut olmalı ve tanıtılmalıdır. 

 

- Avrupa gençlik programları, kuruluşlar tarafından yürütülen 

politikayla ilgili süreçleri destekleyerek tüm Üye Devletlerde 

gençlik çalışma politikasının geliştirilmesine daha fazla katkıda 

bulunabilir; 

 

- Tüm düzeylerde gençlik çalışmasının gerçekleştirilmesini teşvik etmek 

için bir dizi göstergeyi içeren ortak bir Avrupa Kalite Standardı 

oluşturarak gençlik çalışması politikalarının sistematik kontrolü 

oluşturulmalıdır; 

 

- Gençlik politikaları, aynı zamanda, Avrupa gençliği (çalışma) 

politikasını uluslararası yasal çerçevelere de dahil ederek, Avrupa’nın 

ötesinde dünyadaki diğer gerçeklerle köprüler kurmayı ve en iyi 

uygulamaları takas etmeyi göz önünde bulundurmalıdır; 

 

- Politikaların oluşturulması, uygulanması ve gözden 

geçirilmesinde gençlerle ve gençlik çalışanlarıyla nasıl ilişki 

kurulacağı konusunda resmi politika aktörlerinin kapasite 

geliştirmesi, gençlerin ihtiyaçlarının derin bir şekilde anlaşılmasına 

hizmet edecektir. Gençlik politikalarından ve / veya gençlik 

çalışmalarından sorumlu devlet organları, devletle ilgili diğer sektörler 

arasında daha çok kesişen gençlik politikasının savunulmasında rol 

oynayabilir.  

 

Gençlik çalışmalarının geliştirilmesi için stratejik bir 

çerçeve 

   
  Rüzgarı arkasına alan Avrupa Gençlik Çalışma Gündemi, bu 

Bildiride belirtildiği gibi, hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Konseyi'nin son 

yıllarda gençlik çalışmasına yönelik ikili taahhüdü ile sağlanmıştır. 
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  Kongrede verilen ilk mesajlardan biri, gençlik çalışmaları 

uygulama topluluğunun artık Avrupa kurumlarının gençlik çalışması için ne 

yapması gerektiğini değil, gençlik çalışması uygulama topluluğunun kendisi 

için ne yapabileceğini veya yapması gerektiğini sormasını önermekti. 

 

  Bununla birlikte, kurumlar yine de kendi görevlerini 

yapmalıdır fakat bu sefer Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’nin en temel 

yürütücülerinden ziyade daha çok tabandan destek veren bağlantılar 

olmalıdırlar. Sonuçta, Avrupa Komisyonu Gençlik Birimi11 ve Avrupa Konseyi 

Gençlik Departmanı, Avrupa gençlik çalışmaları uygulama topluluğunun 

ayrılmaz bir parçasıdır. Kongreye katılanlar, kurumların kendi gençlik 

stratejileri kapsamında gençlik çalışması vizyonunun daha uyumlu hale 

getirilmesiyle Bonn sürecinin en iyi şekilde sağlanacağına dair olan 

inançlarını ifade ettiler.  

 

  Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, hem gençlik 

çalışmaları uygulama topluluğu için özel olarak hem de Bonn sürecini yüksek 

öğrenim için Bologna süreci gibi daha geniş kapsamlı pan-Avrupa eğitim ve 

öğrenim girişimleriyle ilişkilendirmek ile ilgili olarak verilen desteğin niteliğini 

ve seviyesini teyit etmek için ortak bir taahhütname veya mutabakat 

zaptı imzalaması gerektiği konusunda açık bir fikir birliğine vardı. Ayrıca, 

gençlik çalışmalarından gelen tüm seslerin duyulmasıve "katılım kanallarının 

daha fazla çeşitlendirilmesi" gerektiğini savunarak, Avrupa gençlik 

çalışmaları uygulama topluluğunun her köşeden daha eksiksiz ve adil bir 

şekilde temsil edilmesi çağrısı yapıldı. Karmaşıklık daha ziyade teklif edilen 

kurumsal uyumun nerede olması gerektiği konusunda yaşandı; Avrupa 

şartlarında gençlik çalışmalarındaki faaliyetlerin bazılarındaki koordinasyon 

rolü halihazırda açıkça kabul edilmesine rağmen, özel olarak gençlik 

alanındaki mevcut AB-Avrupa Konseyi ortaklıklarına olmasa da,  işbirliği ve 

ağlar bağlamında ortaklıklara atıflar vardı. 

 

  Kurumsal çerçeve içinde, taraflarca savunulan Avrupa Gençlik 

Çalışmaları Gündemi’nin stratejik görevinin bir parçası olarak, Bonn 

sürecinin mihenk taşlarının gelişimini izleme ve ilgili kurumların gençlik 

stratejilerine katkıda bulunmak da dahil olmak üzere Bonn süreci içinde; 

işbirliği, danışma ve gelişme gözeten çalışma gruplarının kurulmasına destek 

gösterildi.  

  

  Eğer 'harekete geçme zamanı' boş bir retorikten daha fazlası 

ise, Avrupa kurumlarının; üye devletlerde gençlik çalışmalarının gelişimini 

                                    
11 Şimdi resmi olarak Avrupa Komisyonu'nun DG EAC (Avrupa Komisyonu’nun gençlik politikasıyla alakalı 

konulardan ve Avrupa Komisyonu’nun gençlere ilişkin Gençlik Eylem Programı isimli programından sorumlu olan 
Komiserinin başkanlık ettiği Eğitim, Kültür ve Gençlikten sorumlu genel müdürlük) içindeki 'Gençlik, Gönüllü, 
Dayanışma ve Staj' Birimi  
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savunma, tavsiye etme, destekleme ve ilham vermede küçük bir kilit 

dokunuşa sahip oldukları kabul edilmelidir.  

 

Önerilen ek önlemler: 

 

- Gençlik çalışması vizyonunda her iki Avrupa kurumunun  açık bir 

şekilde uyuşması ve bu ortak taahhüdün kamuya açık beyanı; 

- Bonn sürecinin yaygınlaşmasını izlemek için bir Ortak Eylem Görev 

Gücü için destek vermek; 

- Bonn sürecini Avrupa kurumları içindeki diğer stratejik sosyal ve 

eğitim girişimleriyle ilişkilendirmek; 

- Tüm uygulama topluluğu ile birlikte ortaklaşa yaratma ve yönetim 

içinde etkinlik gösteren Ulusal Çalışma Grupları kurmak; 

- Gençlik çalışmaları içinde ve çalışmalar aracılığıyla yaygın eğitim ve 

öğrenmenin tanınmasını kolaylaştırmak; 

- Kanıta dayalı gençlik çalışması uygulamaları için gençlik çalışması 

araştırmalarını teşvik etmek; 

- Yerel gençlik çalışması için gereken koşullara ulusal destek geliştirmek 

için "çerçeveleme koşulları" sağlamak; 

- Gençlik çalışanları için değişim ve hareketlilik fırsatlarını 

sürdürmek; 

- Gençlik çalışanlarının eğitimi ve öğretimi için müfredat geliştirmeyi 

hazırlamak; 

- İlerici ve öncü gençlik çalışmaları için yenilik merkezlerini 

desteklemek; 

- Gençlik çalışmaları diyaloğu ve gelişimi için tam katılımcı platformlar 

sağlamak. 

 

 Tamamına bakıldığında, 3. Avrupa Gençlik Çalışmaları 

Kongresi, gençlik çalışmalarından sorumlu Avrupa kurumlarını Bonn sürecine 

dair olan yükümlülüklerini ve bağlılıklarını iletmek için sağlam bir iletişim ve 

ağ oluşturma stratejisi oluşturmaya çağırıyor. 

Sonuçlar/Son sözler  
 

3. Avrupa Gençlik Çalışmaları Kongresi'ni mümkün kılan Almanya 

Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı'na ve ilgili herkese; bunu 

destekledikleri, gerekli siyasal zemini ve çerçeveyi oluşturdukları için Avrupa 

Birliği’ne ve Avrupa Konseyi'ne teşekkür etmek istiyoruz. 

 

 Kongre, katılımcıları arasındaki yoğun tartışma ve münazaralar 

aracılığıyla; çeşitli gençlik çalışmaları deneyimlerimizin tüm yönleriyle ilgili 

etkinlikler ve önlemler ile ilgili düşünceler ve öneriler oluşmasını sağladı. 

Bütün bu önerileri önemsiyoruz. Hepsi, birbirini tamamlayan, destekleyen 

ve birlikte ele alındığında, gençlik çalışmasının daha da güçlendirilmesi ve 
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geliştirilmesi için kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşım oluşturan nitelikte 

olduğundan bir bütün olarak okunmalı ve görülmelidir. 

 

 Ayrıca, bundan çıkarılacak en önemli ve kapsayıcı sonuç, ilerlemek için 

uygulama topluluğunun tüm seviyeleri içinde ve arasındaki bağlantıları 

güçlendirmemiz gerektiğidir. Yeniyi ve beklenmeyeni barındırmak için 

boşlukları kapatmalı ve görüşleri paylaşmaya, birlikte yaratmaya, işbirliğine 

dayalı eylemde bulunmaya, hem öğrenmeye hem de eski öğretilerden 

vazgeçmeye her zamankinden daha fazla katılmalıyız. 

 

 Bu bildiri, Avrupa Gençlik Çalışmaları Gündemi’nin “ete kemiğe 

bürünmüş” halidir. Bonn süreci, onu gerçeğe dönüştürmek için ortak 

çabamızdır. Öyleyse, eyleme geçirelim. Avrupalı gençlerin talepleri ve hak 

ettikleri bundan daha azı değildir. 

 

 

  

 

 


