AVRUPALI GENÇLERLE TÜRKİYE’NİN KATILIMINI TARTIŞIYORUZ

Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından düzenlenen ve Şişli Yerel
Gündem 21 tarafından desteklenen
10-12 Aralık 2004 / Dedeman Otel, İstanbul
10-12 Aralık 2004 tarihlerinde “Avrupalı Gençlerle Türkiye’nin Katılımını Tartışıyoruz" konulu
Uluslar arası Gençlik Zirvesi YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ve Şişli
Yerel Gündem 21 işbirliği ile İstanbul Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Zirveye AB üye ve aday
ülkelerden 40 genç, Türkiye’nin farklı illerinden 130 genç ve gözlemci olarak 85 kişi katıldı.
Katılımcılar zirve boyunca Türkiye’nin AB’ye katılımını, gençlik politikalarını ve Türkiye ve AB’deki
gençlik yapılarını tartıştılar; AB’ye katılım sürecindeki iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini
paylaştılar.

Zirvenin hedefleri:

•
•
•
•

AB ve Türkiye’den gençler arasında diyolog oluşturmak ve birbirlerini daha iyi anlamaları için bir platform
oluşturmak.
Engellerin ve önyargıların ortadan kalkması için gençlerin daha iyi bilgilendirilmesinin sağlanması.
Gençler ve organizasyonlar arasında işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek.
Ayrıca Yerel Gündem 21 gençlik platformlarını güçlendirmek ve iletişim ağlarını geliştirmek.

Toplantı iyi ve olumlu bir ortamda devam etti. Gençler bilgilerini paylaşmak ve birbirlerinden birşeyler öğrenme
çabasındaydı. Gençler arasında AB-Türkiye işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ilginin ve umudun, siyasiler ve
devletin ilgili kurumlarının temsilcileri arasında da olması sevinçle karşılandı.
Toplantı boyunca yapılan tartışmaların, fikir alışverişinin gelecekteki AB’ye katılım sürecinde işbirliğinin ve
diyoloğun geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı konusunda görüş birliğine varıldı.
Panel 1: “Avrupa Birliği Ülkelerinde Gençlik Politikaları ve Öngörüler”
Panelin kolaylaştırıcılığını Avrupa Gençlik Forumu Başkanı Renaldas
VAISBRODAS gerçekleştirdi. Bu oturumun panelistleri Strasburg Avrupa
Gençlik Merkezi Genel Müdürü, Avrupa Konseyi’nden Tina MULCAHY,
Finlandiya Ulusal Gençlik Konseyi’nden Linda Maria ASTRAND, İspanya
Gençlik Konseyi’nden Ana MOHEDANO, Britanya Gençlik Konseyi’nden
Keni THOMAS, Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği – Avrupa
Konseyi
Gençlik Danışma Kurulu Üyesi Yasemin UYAR’ dı. Panel
süresince aşağıdaki konulara değinildi.

•
•
•
•
•

Sektörler arası yaklaşım
Diğer politikaların geliştirilmesinde de gençlik katılımının teşvik edilmesi
Farklı geçmişlerden gelen gençlerin dahil edilmesi
Kurumlar arasında daha yakın bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması. Bunu yaparken, gençlik
politikalarının oluşturulmasında farklı seviyelerden katkı sağlanması da göz önünden bulundurulmalıdır.
Gençliğin sorunları aynı zamada toplumun da sorunlarıdır.

Panel 2: “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Gençlik Alanında Yapılan Çalışma Örnekleri”
Panelin kolaylaştırıcılığını Macaristan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Politikaları ve Madde Bağımlılığı ile
Mücadele Koordinasyon Birimi’nden Beata PETES gerçekleştirdi. Bu oturumun panelistleri Bulgaristan Ulusal
Öğrenci Konseyi’nden Elitsa ARNADOUVA, Slovenya Gençlik Konseyi’nden Matic BIZJAK ve Polonya Gençlik
Konseyi’nden Karolina WYSOCKA idi. Panel süresince aşağıdaki konulara değinildi.

•

Gençlik stratejisi ve kanunlarının geliştirilmesinin olduğu kadar gençlik eylem planlarının geliştirilmesi ve
uygulanması AB’ye giriş sürecinde gençlerin kazanmalarının garantisi olacaktır..

•
•

•

AB üyeliği kapsamında katılım-müzakere süreci en
kilit öneme sahiptir ve AB’ye yeni üye olan ülkeler
bu süreçten faydalanırlar.
AB’nin resmi gençlik politikasını yansıtan “AB
Gençlik Politikaları Üzerine Beyaz Kitap” gençlik
katılımını, gençlik bilgilendirmesini, gönüllüğü ve
gençliğin daha iyi anlaşılmasını öncelikler olarak
sıralamaktadır. Bunlar da Avrupa’da gençlik
politikalarının geliştirilmesinde Avrupa
Komisyonu’nun anketlerinin cevaplanmasını,
Komisyon özet raporlarını, çözüm önerilerinin
yasalaştırılmasını kapsamaktadır. Anlaşılan ortak
hedeflerin (gençlik organizasyonları işbirliği ile)
uygulanması somut eylemleri garanti eder.
Halen aday ülkelerde de yürürlükte olan AB GENÇLİK ve Euro-Med Programları Avrupa Gençlik
Politikası’nın kilit bir aracı olarak görülebilir. Bu örgün olmayan eğitim yollarının tanınmasında ve
tanıtımının arttırılmasında önemli fırsat da olacaktır.

Panel 3: “Türkiye’deki Farklı Dinlerden Gençlerin AB’ne Bakışı”
Panelin kolaylaştırıcılığını Şişli Belediyesi Başkan Danışmanı Kadri VEZİROĞLU gerçekleştirdi. Bu oturumun
panelistleri Marmara Üniversitesi’nden Ana Maria ASLANOĞLU,
Koç Üniversitesi’nden Sara BARIN, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Emre DORMAN, Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden Kemal HİÇKALMAZ, A.Ü.İktisat Fakültesi’nden Murat KAYAOĞLU idi.
Farklı din ve kültürlerden gençler Türkiye’de yaşamaktan duydukları memnuniyeti aktardılar ve kendi inançlarını
yaşamakta hiçbir zorluk yaşamadıklarını vurguladılar. Ayrıca günlük yaşamlarında da hiçbir sıkıntılarının olmadığını
belirttiler. Son olarak Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklediklerini aktardılar ve Türkiye’nin bunu fazlası ile
hakkettiğini söylediler.
Panel 4: “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolü”
Panelin kolaylaştırıcılığını Sabancı Üniversitesi İstanbul
Politikalar Merkezi’nden Fikret TOKSÖZ gerçekleştirdi. Bu
panele
Keçiören Belediye Başkanı Turgut ALTINOK,
Doğubeyazıt Belediye Başkanı Mukaddes KUBİLAY,
Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi Başkanlık Danışmaları
katıldı.
Panel sırasında Türkiye’nin katılım sürecinde gençliği de
içeren bir yasal çerçeve hazırlanmıştır. Bu gençliğin rolünü
de kurumsallaştıran bir yapılandırmadır. Örneğin, yeni
çıkarılan yasalar ile yerel yönetimlerin yetkileri ve güçleri
eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanları kapsayacak
sorumluluklarla genişletilmiştir. Bunlar yerel yönetimlerin
gençlere yönelik daha fazla program geliştirmesini sağlayacaktır. Buna ek olarak katılım mekanizmaları da yasal
bir zemine oturulmuştur. Gençlik Dernekleri artık kent meclisleri içinde temsil edilebilir. Bu sayede yeni yerel
yönetimler yasa tasarısı ile önem kazanan kent meclisleri gençliğin katılımını ve kurumsallaşmasını arttıracaktır.
Ayrıca gençliğin en önemli sorunu olarak işsizlik ortaya konmuştur.
Panel 5: “Türkiye’de Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Mevcut Durum ve Yapılması Gerekenler”
Panelin kolaylaştırıcılığını İstanbul Politikalar Merkezi’nden Prof. Dr. Korel GÖYMEN gerçekleştirdi. Bu panele
T.C. GAP Bölge Kalkınma İdaresi İnsani ve Sosyal Projeler Genel Koordinatörü Aygül FAZLIOĞLU, Gençlik
Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Adnan GÜL, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel
Sekreter Yardımcısı Tunay İNCE, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Şaban ŞİMŞEK ve
T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Daire Başkanı Nuri BİRTEK katıldı. Panel
süresince aşağıdaki konulara değinildi.

•

AB’ye katılım nedeniyle Türkiye’de yapısal, yasal, kurumsal ve bireysel değişimler son 5 yıl içerisinde
yapıldı.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Halen AB perspektifini yakalamak için yapılması gereken bazı çabalara gereksinim vardır. Açıkça
vurgulamalı ki bütün bu süreçlerde işbirliği çok önemli bir yer tutmaktadır, buna Türkiye’nin AB
programlarına katılması da dahildir.
Gençliğin kültürlerarası önyargıları yenmekte önemli bir rolu vardır. Biz gençler daha rahat ve uyumluyuz
ve sorunlara daha eleştirel yaklaşabiliyoruz. Bu yüzden hükümetlerin gençleri karar alma
mekanizmalarına katması son derece önemlidir.
Yeni ufuklar ve vizyonlar geliştirilmesi, kırsal kesimden gençlerin sosyalleştirilmesi ve onların toplumsal
süreçlere katılımının arttırılması çok önemlidir. Halen toplumsal araçların eksikliğinin çözümü önemli bir
sorundur. Bu kapsamda eğitim ve istihdam teşvik edilmelidir.Daha etkili eğitim kursları, örgün olmayan
eğitim yolları gençler arasında yurttaşlık bilincinin geliştirilmesinde temel teşkil etmelidir.
Toplumsal konular bazı bölgelerde öncelikli konu halini almaktadır ve bu yolla ülke çapında katılım
artmaktadır. Açık bir ihtiyaç vardır ki o da yurttaşların kapasitesine yatırım yaparak programların
geliştirilmesinin sağlanmasıdır.
Güçlü bir bilgiye erişim ağına sahip olmak her düzeyde katılımı teşvik etmek için çok önemlidir.
Politikalar geliştirmede ve özellikle gençlik politikaları için, finans ve insan kaynakları temel teşkil
etmektedir. Gençlik Türkiye’de hükümetin öncelik alanlarından biridir.
Gençlik sorunları toplumun diğer sorunları ile aynıdır: eğitim, istihdam, insan yerleşimleri, sağlık. Gençlik
politikası sektörler arası bir konudur.
Gençliğin dolaşımının geliştirilmesi, bu ülke içinde bile yapılarak kültürlerin paylaşımı geliştirilebilir. Bunun
yanı sıra birbirini anlamadaki güçlükler ortadan kalkar ve işbirliği süreci genişler.
Barış ve adaletin anlaşılması önemli ve devlet içindeki reformların devam etmesi için temel adımdır.
Okullardan, ailelerden ve devletten demokrasinin yayılmasını sağlamak toplumsal değerlerin en önemlisi
olmalıdır.

Panel 6: AB ve Türkiye Gençleri Türkiye’nin Entegrasyon Sürecine Nasıl Bakıyor?
Panelin kolaylaştırıcılığını Hollanda Ulusal Gençlik
Konseyi’nden Aart HUIJG gerçekleştirdi. Panele Italya
Ulusal Gençlik Konseyi’nden Marta Jamilla BERARDI,
Yunanistan Ulusal Gençlik Konseyi’nden Maria PASHOU,
Slovakya Gençlik Konseyi’nden Jan SEDLIACK, Almanya
Gençlik Konseyi Malte SPITZ, YG21 Ulusal Gençlik
Parlamentosu Temsilcisi Gülgönül BOZOĞLU, AEGEEİstanbul’dan İhsan DERVİŞOĞLU, Şişli Yerel Gündem
21 Gençlik Meclisi Temsilcisi Cem İŞÖZEN, Bilkent
Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi Çağlar KURÇ,
Çanakkale Lise Öğrenci Birlikleri Temsilcisi Begüm
ŞAHİN katılmıştır.
Avrupa’da Türkiye’nin tanınırlığı son zamanlarda artmıştır. Öncelikle Türkiye hemen 17 Aralık’ta AB üyesi
olmayacaktır. 17 Aralık sonrası müzakereler başlayacak ve bunlar belli bir zamana yayılacaktır. Teknik olarak bu
müzakerler devam ederken Avrupa halklarının Türkiye’yi daha fazla tanıması, işbirliği geliştirmesi gelecekteki
ortaklık için temel teşkil edecektir. Daha önceki yıllarda AB Gençlik ve Euro-Med programları ile başlayan
ortaklıklar toplumun diğer katmanlarına da yayılarak devam etmeli ve gelecek için ortak bir vizyonun temeli
bugünden atılmalıdır. Ayrıca Türkiye’nin katılımı körüklenmeye çalışılan medeniyetler çatışması içinde Avrupa
halklarından önemli bir cevap olacaktır.
Sonuç:
Gençlik alanında Türkiye-AB işbirliğinin geliştirilmesi için daha ileri adımlara ihtiyaç vardır. Ancak bunların ortak bir
vizyon ve işbirliği ile hayata geçirilmelidir. İki günlük AB-Türkiye Gençlik Zirvesi ile de bu vizyon ve işbirliğinin
temelleri farklı geçmiş, kültür, görüşlerden gelen Avrupalı ve Türk gençler tarafından atılmıştır.

