
Gençler –Çocuklar



GENÇLER



Gençler

• Birleşmiş Milletler’in genç tanımı en çok kabul 
görenidir ve 15-24 yaş arasını kapsamaktadır. 

• Gençler, Birleşmiş Milletler tarafından 
dezavantajlı grup olarak kabul edilmekte ve 
katılım konusunda üzerinde titizlikle durulan ve 
katılımlarının arttırılması konusunda yerel ve 
merkezi düzeydeki tüm otoritelere sorumluluk 
verilen bir gruptur. 

• Gençliğin katılımı ve fikirlerini ortaya koymadaki 
becerisi ancak ilgi, bilgi ve farkındalık 
düzeylerinin artmasıyla mümkündür. 



Gençler

• Yerel yönetimler sosyal bütünleşme kapsamında 

kültür, spor, alkol ve madde bağımlılığı, cinsel 

yolla bulaşan hastalıklar ve suç işlemiş gençlerin 

topluma kazandırılması gibi sosyal yönü ağır 

basan, gençliğe yönelik projelere destek vermeli 

ve yerel hizmetlerde gönüllülük faaliyetlerini 

düzenlemelidir 

• Yerel yönetimler halka en yakın yönetim birimleri

olarak katılımın en etkin gerçekleştirilebileceği 

yerlerdir. 



Young people with fewer 

opportunities

Kısıtlı imkanlara sahip genç 

insanlar
• Sosyal Engeller

• - cinsiyet, etnik köken, din, cinsel tercih, engellilik vb 
sebebiyle ayrımcılıkla karşılaşan genç insanlar

• -kısıtlı sosyal becerilere sahip ya da anti sosyal ya da 
riskli cinsel davranışları olan genç insanlar 

– Riskli durumdaki genç insanlar
- Eski suçlu ve bağımlılar

- Genç ve/veya tek bireyler, yetimler
- Dağılmış ailelerin çocukları



• Ekonomik engeller

- Düşük yaşam standartlarındaki, düşük 

gelir ve sosyal refah sistemine bağımlı 

gençler

- Uzun süreli işsizlik ya da yoksullukla 

uğraşanlar

- Evsiz, borçlu ve finansal sorunları olan 

genç insanlar 



• Engellilik

• - mental (zeka, bilişsel, öğrenme)

- fiziksel, duyusal)

• - Diğer engeller



• Eğitimsel güçlükler

• - Öğrenme güçlüğü yaşayan genç insanlar

• - Okuldan erken bırakanlar ve okuldan 

kopanlar

- Düşük nitelikli insanlar

- Kötü okul performansına sahip genç 

insanlar



• Kültürel güçlükler

• - genç göçmenler ya da sığınmacılar ya da 

göçmen ve sığınmacı ailesinin çocukları 

olan genç insanlar

- Ulusal ve etnik bir azınlığa mensup genç 

insanlar

• - Dille ve kültürle ilgili uyum sürecinde olan 

genç insanlar



• Sağlık sorunları

- Kronik sağlık problemleri, ağır hasta veya 

psikiyatrik durumları olan genç insanlar

- Akıl sağlığı problemi yaşayan genç 

insanlar



• Coğrafi engeller

• - Uzak ya da kırsal bölgelerde yaşayan genç 

insanlar

- Küçük adalar veya perifer bölgelerde yaşayan 

genç insanlar

- Kentsel sorun bölgelerinden olan genç insanlar

- Az hizmet alan bölgelerdeki genç insanlar 

(kısıtlı toplu ulaşım, kısıtlı imkanlar, terkedilmiş 

yerler)



ÇOCUKLAR



Çocuklar

• Birleşmiş Milletler’in yaş tanımlamasına uygun 
olarak çocukluk dönemi genellikle 18 yaşın altı
olarak kabul edilmektedir 

• Demokrasi anlayışında, toplumda hassas 
durumu olan aktörlerin de karar alma sürecinde 
yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

• Özellikle çocuklar hassas duruma sahip 
aktörlerden bir tanesidir. 

• Bu sebeple çocuklara özgü bazı ayrıcalıkların 
tanınması toplumda imtiyaz olarak görülemez. 
Amaç, çocukları toplumun eşit ve katılımcı 
aktörleri haline getirebilmektir. 



Çocuklar

• Çocuk hakları, evrensel insan haklarının 

bir parçasıdır.

• Çocuk haklarından bahsederken, 

çocukların bugüne kadar yetişkinler 

tarafından şekillendirilen tüm ortamlara 

katılabilmesine, katkı verebilmesine saygı 

duymak ve değer vermek gerektiğini 

unutmamak gerekmektedir. 



Çocuklar

• Çocukların katılımında etkinliği 
artırabilmek için, gerçekleştirilecek 
faaliyetin amacını çocuklara anlatmak, 
çocukların katılımı için yeterli zaman 
ayırmak, çocukların homojen bir grup 
olmadığının farkında olmak, çocuklara her 
konuda danışmak, katılım için yeterli 
kaynakları ayırmak, çocukları 
küçümsememek, çocuklarla işbirliğine açık 
olmak gerekmektedir 



Çocuklar

• Çocukların yoksulluk ya da ırkçılık gibi unsurlar 
sebebiyle eşitlikten yoksun kalmaları söz konusu 
olabilir.

• Benzer şekilde yaş, statü, etnik köken, 
yetenekler ya da diğer unsurlar da herhangi bir 
ayrımcılık sebebi olamaz. 

• Herhangi bir sebeple mağduriyeti olan 
çocukların katılım sağlamasına ve onlara söz 
hakkı verilmesine daha büyük bir hassasiyet 
gösterilmelidir. 

• Mağduriyeti olan çocukların sağlayacağı katılım, 
kendilerini koruma fırsatı verebilecektir 



Çocuklar

• Yerel düzeyde katılımı sürekli kılabilmek 
için yerel meclis ve konseyler faaliyet 
gösterebilmektedir. 

• Çocuklar bu yerel meclis ve konseyler 
aracılığıyla yaşadıkları bölge özelinde 
verimli bir katılım geçekleştirebilmektedir.

• Benzer şekilde yereldeki gönüllü 
faaliyetlerinde çocukların yer alması 
katılımın önünü açmaktadır. 


