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TEŞEKKÜR

ICHILD - Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği, 2019 yılında Ankara’da 
çocuklara ve gençlere BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında sahip oldukları 
hakları onların interaktif katılımlarının sağlandığı ve söz sahibi olabildikleri 
platformlarda aktarmak ve bu kapsamda her türlü bilgilendirme, tanıtım ve 
farkındalık faaliyetleri yürütmek hedefiyle kurulan bir sivil toplum örgütüdür. 

BuBu çalıştay kapsamında küresel amaçların temel konuları üzerine çalışan gençler; 
“Eşitsizlik ve Adaletsizlik ile Mücadele, Açlık ve Yoksulluk ile Mücadele ve İklim 
Değişikliği ile Mücadele” başlıklarında düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştılar. 
Bu raporun sürdürülebilir yeni bir dünya tasarlama noktasında tüm karar alıcılara 
katkı sunmasını umuyoruz. 

BuBu rapor küresel sorunlar üzerine birlikte çözüm üreten Türkiye’nin 15 farklı ilinden 
40 gencin katkısı ile ortaya çıkmıştır. Bu raporun ortaya çıkmasında emeği bulunan 
gençlere ve Selda Bozbıyık’a teşekkür ederiz.
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GİRİŞ
Bu rapor, ICHILD - Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği tarafından UNICEF işbirliği 
ile İnsan Odaklı Tasarım (HCD) yöntemi kullanılarak, gençlerin yaşadıkları dünya 
içerisinde kendilerini ve diğer canlıları etkileyen küresel sorunlar üzerinde birlikte 
çözümler ürettikleri online çalıştayın çıktılarını içermektedir.

88 saatlik online olarak gerçekleşen çalıştay, ICHILD’ın HCD ilkelerini kullandığı genç 
katılımı süreçlerinden biriydi. Gençler, yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak 
toplumdaki durumlarını analiz ettiler, birlikte modeller oluşturdular ve çözümler 
tasarladılar.

ÇÇalıştay; Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Tekirdağ olmak üzere toplam 15 farklı 
şehirden 40 gencin (24 kadın, 15 erkek, 1 belirtmek istemeyen) aktif ve anlamlı katılımı 
ile gerçekleşti. Katılım, gençlerin yaşam hikayeleri, işbirliğine dayalı çevrimiçi 
kaynaklar, alanlar ve içerikler ile teşvik edildi.

GelişenGelişen dünya düzeninde artık gençler, kendi hayatları konusunda daha fazla söz sahibi 
olmaktadırlar ve kendilerini etkileyen kararlara katılma hakkına sahiptirler. Bu sebeple 
ICHILD, “Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç Fikirler Çalıştayı”nda, yeni bir dünya 
modeli tasarlama isteği ile süreçlere gençleri de dahil ederek, onların anlamlı 
katılımlarını sağlamayı hedefledi. 

ÜçÜç farklı genç grubu ile gerçekleştirilen oturumlarda, Küresel Amaçların temel konuları 
olan “Eşitsizlik ve Adaletsizlik ile Mücadele, Açlık ve Yoksulluk ile Mücadele ve İklim 
Değişikliği ile Mücadele” başlıkları altında çalışmalar sürdürülmüştür. Gerçekleştirilen 
oturumlarda, çok çeşitli fikir ve öneriler ortaya çıkmıştır. Çalıştayın sonunda ise 
oturumlarda geliştirilen fikir ve öneriler, tüm katılımcıların onayına sunulmuştur.

ÇÇalıştaya katılım sağlayan gençlerin çeşitli illerden ve kültürlerden olması, benzer 
konularda farklı yaklaşımların ortaya çıkmasını ve bu sayede gerçekleştirilen çözüm 
önerilerinin kapsayıcı olmasını sağlamıştır. Gençler, yaratıcılıklarını ve kendi 
deneyimlerini kullanarak çözümün parçası olmayı amaçladılar.
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Bu raporda ortaya konan çözümler, katılımcı gençlerin sürekli değişen bir dünyada “Aşırı 
Yoksulluk, Eşitsizlik, Adaletsizlik ve İklim Değişikliği” ile mücadele için tasarladıkları 
çözüm önerilerini sunmaktadır. 

ICHILD çocuk, ergen ve gençlerin anlamlı katılımı için, çocuğun yüksek yararını 
gözeterek gereken ortamı oluşturmayı ve desteklemeyi  sürdürecektir. Bu kapsamda 
çalışmalarında HCD yöntemini geliştirerek kullanmaya devam etmeyi amaçlamaktadır. 

*Bu*Bu rapor, 17 Ekim - 25 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşen "Sürdürülebilir 
Bir Gelecek için Genç Fikirler Çalıştayı"na katılan çocukların beklentilerini ve çözüm 
önerilerini  belgelemektedir.
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Eşitsizlik ve 
Adaletsizliğin 
Azaltılmasına Yönelik 
Gençlerin Beklentileri ve 
Çözüm Önerileri
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Eğitim

 Özel eğitim kurumlarının sayısının ve denetimlerinin artırılarak, özel çocuklara 
nitelikli bir şekilde destek olunmasını istiyoruz.

 Okul öncesi eğitimin, her çocuk için daha erişilebilir ve nitelikli hale getirilmesini 
istiyoruz. 

  Örgün eğitim sisteminin, çocukların kendi ilgi alanlarını keşfetmelerine yönelik 
tasarlamasını istiyoruz. Toplumun farklı meslekleri yapan insanlara ihtiyacı var, 
çocukların kendi ilgi alanları ve isteklerine göre eğitim almalarını istiyoruz.

 Öğretmenlik mesleğine karşı daha titiz davranılmasını istiyoruz. Öğretmen, bir 
toplumun gelişmesinde en çok emeği ve katkısı olan insandır. Bu nedenle, öğretmenlik 
lisans alanına girişlerde daha seçici olunmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu lisans alanı 
derslerinin de içeriklerinin günümüz ihtiyaçlarına göre dönüştürülmesini  istiyoruz.

  Eğitim ortamlarında öğrencilere ve öğretmenlere uygulanan her türlü olumsuz 
davranışın ortadan kaldırılmasını, risklerin azaltılmasını istiyoruz.

  Toplumsal tekdüze bakış açılarının ve normların yarattığı olumsuz yönlendirmelerin 
çocukların ve gençlerin biricikliğini oda alan kapsayıcı bakış açılarına dönüşmesini 
istiyoruz. Kırsal bölgelerde yaşayan ve çocuğunu okula gönderen işçilere teşvik desteği 
verilmesini istiyoruz. (Örneğin, tarım işçileri çocuklarını bedava ve/ya ekstra işgücü 
olarak görebilirler ve bu nedenle çocuklarını okula göndermek istemeyebilirler. Eğer bu 
işçiler üretimleri konusunda desteklenirse, çocuklarını okula gönderme oranları 
artabilir.)

 Kültürel ve ekonomik engellerin, eğitime 
erişim konusunda sorun teşkil etmemesini 
istiyoruz. Okumak isteyip de okuyamayan veya 
gelir eşitsizliği yüzünden okuyamayan 
çocuklara, uygun ve yeterli imkanların 
sunulmasını istiyoruz. 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

 Akran zorbalığının eğitimde eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açmasını önlemek 
istiyoruz. Bu nedenle okullardaki rehber öğretmenlerin “Akran Zorbalığı” konusunda 
daha dikkatli ve destekleyici olmalarını ve bu konuda etkin bir izleme mekanizması 
geliştirmelerini istiyoruz. 

  Eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin temelinde bilinçsiz bir toplum yatmaktadır. Bilinçli 
ebeveynler yetiştirilmesi ve daha bilinçli bir toplum için gerekli planlamaları yapacak 
bir “Danışmanlık Binası” istiyoruz. Bu danışmanlık binasında ebeveynlere zorunlu 
olarak doğum öncesi ve doğum sonrası bilinçlendirici eğitimler düzenlenmesini 
istiyoruz.
 
  Sivil Toplum Kuruluşlarından, ebeveynleri güvenli internet kullanımı, teknolojinin 
doğru kullanımı gibi konularda farkındalık içerici eğitimlerle daha sık buluşturmalarını 
istiyoruz.

 Eğitime erişimde cinsiyet ayrımcılığını önlemeye yönelik faaliyetlerin artırılmasını ve 
kız çocuklarının eğitime erişim oranlarının artmasını istiyoruz.

 18 yaşın üstündeki her bireyin, karşılıklı rıza dahilinde, cinsiyet kimliği ve cinsel 
yönelim farkı gözetmeksizin evlenme hakkına sahip olmasını istiyoruz.

 Mesleklerin cinsiyetleri yoktur. İşe kabul süreçlerinde bireylerin maruz kaldığı 
cinsiyetçi ve homofobik, ayrımcılık içeren söylemlerden korunmalarını istiyoruz. Eşit 
şartlar ve eşit maaş istiyoruz.

 Bireyler arası eşitlik ve adalet duygusunu 
zedeleyen toplumsal normları, daha eşit, adil 
ve kapsayıcı bir yaklaşıma dönüştürmeye 
yönelik kampanyalar düzenlenmesini 
istiyoruz. 
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 İş hayatında maaş ve koşulların cinsiyete göre farklılık göstermemesini istiyoruz.

 İş hayatında, cinsiyet gözetmeksizin çalışanların sahip olduğu hakların kendilerine 
şeffaf bir şekilde aktarılmasını istiyoruz.

 Kadınların iş hayatında dış görünüş ya da ses tonu gibi fiziksel ve kişiye özgü 
özelliklerini değiştirmeye zorlanmamasını istiyoruz. 

  Korumacı cinsiyetçilik olgusunun toplumda bir norm olarak ele alınmamasını 
istiyoruz.

 Pozitif ayrımcılık uygulamasına gerek kalmayacak eşitlikçi yaklaşımların 
benimsenmesini istiyoruz. 

 Bireylerin dış görünüşlerinde kendi talepleri doğrultusunda yapacakları 
değişikliklere saygı duyulmasını istiyoruz. Hiç kimsenin cinsiyet kalıplarına maruz 
bırakılmamasını istiyoruz. 

  Cinsiyet kimliği, seksüel(cinsel) yönelim ve romantik yönelim konularında doğru ve 
nitelikli bilgileri içeren, her birey için erişilebilir bilgilendirici bir rehberin 
oluşturulmasını istiyoruz. 

 Ailelerin, ev içerisinde de toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesini ve çocuklar 
arasında cinsiyete dayalı ayrımcılık yapmamalarını istiyoruz.

 Hobilerin, spor, sanat dallarının ve kişisel tercihlerin cinsiyet kalıplarına 
sokulmamasını istiyoruz.

  ”Kadına” şiddete karşı olan hassasiyetin ve farkındalığın “erkeklere” şiddet 
konusunda da gösterilmesini istiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü, kimseye karşı kabul 
etmiyoruz.

 Dilimizi toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu anlamda dönüştürmemiz 
gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili eğitim modülleri geliştirilmesini ve Toplumsal 



Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Genç Fikirler
Çalıştayı Final Raporu 7

Devlet/Politika/Yasa

 Nüfus artışından kaynaklı eşitsizliklerin azaltılması için nitelikli aile planlaması 
stratejileri geliştirilmesini istiyoruz.

 Çocukları ilgilendiren her konuda denetlenebilirliğin artırılması adına çocuklardan 
oluşan izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesini istiyoruz. 

 Aile/ev içi şiddet konusunda halkın daha çok bilgilendirilmesini ve gerekli 
durumlarda her vatandaşın görevi olan bildirim yükümlülüğü sebebi ile ilgili 
kurumlara bildirim yapılmasına teşvik edilmesini istiyoruz.

  Kişinin işlediği suçun, dış görünüşü, giyimi ya da mevkisi sebebi ile 
hafifletilmemesini ve işlenen suça karşı kişiye herhangi bir tolerans gösterilmemesini 

 Özel çocukların toplumsal hayattan izole 
edilmemeleri ve tüm çocuklar gibi haklarına 
eşit ve adil bir şekilde erişebilmeleri gerekiyor. 
Bu nedenle, özel çocukları olan aileler için 
eğitimler, destekler sağlanmasını ve özel 
çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını odağa 
alan yasalar geliştirilmesini istiyoruz. 

Cinsiyet Eşitliği Kahramanları ağı oluşturulmasını,  ardından bu kahramanların, 
toplumda dil dönüşümüne destek vermelerini istiyoruz. 

 Ulusal kanallarda/medyada yayınlanan içeriklerde toplumsal cinsiyet eşitliği 
hassasiyetine uygun bir şekilde hareket edilmesini istiyoruz. 

 Medya unsurlarının denetlenebilirliğinin artırılmasını istiyoruz.

  Ulusal kanallardaki;  insanları sosyopsikolojik/psikososyal olarak kötü etkileyecek 
içeriklerin halka açık olmamasını, bu içeriklere erişimin insanların tercihine 
bırakılmasını istiyoruz. Bu noktada, insanları sosyopsikolojik/psikososyal yönden kötü 
etkileyecek içerikleri belirleyecek uzman bir ekip oluşturulmasını istiyoruz.
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 Yasaların doğru bir şekilde işlendiği; hukuk, adalet ve sosyal devlet normları 
içerisinde hareket eden devlete karşı vatandaşların güveni artar. Bu yüzden, yargı 
mekanizmalarının şeffaflık ve güvenilirliklerinin artırılmasını istiyoruz. 

 Eşitsizlik ve Adaletsizlik ile Mücadelede sıfır tolerans politikasının yürürlüğe girmesini 
istiyoruz.

  Çocuk meclisleri, kadın meclisleri ve gençlik meclislerinin tek bir çatı altında 
temsiliyetlerinin oluşturulmasını istiyoruz. Bu meclislerde alınan kararların, her bireyi 
temsil eden bir şekilde genişletilmesini istiyoruz. Toplumdaki diğer insanların da 
temsiliyetinin sağlanması açısından, halkın sesini çok önemli bir kavram olarak 
dinlemek ve çoğunluğun isteğine, talebine göre kararları yeniden değerlendirmek 
gereklidir.

  Toplumda hassas ve kırılgan olarak görülen gruplara yönelik alınacak tüm kararlarda, 
bu gruplardan oluşan danışma kurullarının oluşturulmasını ve bu kurulların 
isteklerinin dikkate alınmasını ve anlamlı katılımını sağlayacak yasalar ve yönetmelikler 
geliştirilmesini istiyoruz. 

 Temel haklar üzerine meclislerin oluşturulması ve bu meclislerin devlet tarafından 
desteklenmesini istiyoruz. (İnsan hakları, hayvan hakları, çocuk hakları…)

  Kız çocuklarının erken yaşta (18 yaş öncesi) evlendirilmesinin önüne geçecek yargı 
sistemlerinin geliştirilmesini istiyoruz.

 Bireylerin onurlarını kırıcı söylemlere karşı alınacak tedbirlerin artırılmasını istiyoruz.

 Küçük çocuklar şiddet izlemeye maruz kalıyorsa, burada aileye de yaptırımda 
bulunulması için yasal düzenlemelerin geliştirilmesini istiyoruz.

 Türkiye’deki en iyi avukatların bir araya gelerek, sistemdeki eksiklikleri belirlemelerini 
ve anayasada bazı düzenlemeler yapmalarını istiyoruz.

  Sürdürülebilir bir barış ortamının gerçekleşebilmesi için, cezaevlerinde suçluyu değil 
suçu ortadan kaldırmaya yönelik sistemlerin geliştirilmesini istiyoruz. 
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İş Hayatı

 Her bireyin maksimum çalışma saatlerinin, işe başlarken net olarak belirlenmesini ve 
bunun çalışanlara aktarılmasını istiyoruz. Devlet tarafından haftalık maksimum çalışma 
saati uygulamasının ve bu saatten fazla çalışan insanlara ek mesai ücreti ödenmesinin 
denetlenebilirliğinin artırılmasını istiyoruz.

 Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi adına caydırıcı yasaların yürürlüğe konulmasını 
istiyoruz.

 ALO 183 hattının işlevinin ve denetiminin artırılmasını istiyoruz.

  İlgili alanlardan (Sosyal Hizmet, PDR, Psikoloji, Çocuk Gelişimi…) emekli olmuş 
insanlarla (belirli bir mesleki yeterlilik sınavı yapılarak) gönüllü bir izleme ağı 
oluşturulmasını ve sahadaki çocuk işçilerin önlenmesine yönelik çalışmaların 
izlenmesini, denetimlerinin sağlanmasını istiyoruz.

 Herhangi bir iş kolunda staj yapan stajyerlerin, hukuki anlamda koruma altında 
olmasını istiyoruz. (sigorta ödemesi gibi) Stajyerlere uygulanan psikolojik ya da fiziksel 
baskının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. 

  Hiçbir bireyin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi sebebiyle iş dünyasında kötü 
muamele görmesini, dışlanmasını, dezavantaja sahip olmasını istemiyoruz. 

 Mesleklerde sadece yeteneklere dayalı  ikincil bir kimlik oluşturulmasını istiyoruz. 
Mülakatlarda kişisel tercihlerin konuşulması yerine (dini, ırkı, siyasi görüşü…), 
insanların iş ile ilgili yeterliliklerinin test edilmesini istiyoruz.

 Her bireyin maksimum çalışma saatlerinin, 
insana yakışır standartlarda belirlenmesini ve 
aynı zamanda her bireyin insana yakışır bir 
düzeyde asgari ücret almasını istiyoruz. 
Toplumdaki statü farkının, gelir dağılımına 
yansımadığı bir ekonomik sistem istiyoruz. 
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 Kadınların anne olma ihtimallerinin, onları iş hayatında geri plana atmamasını 
istiyoruz.

 Yüksek mevkideki bir kadın çalışan, aynı mevkideki bir erkek çalışan kadar saygındır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusunun her iş yerinde iç tüzüklerde ve yönetmeliklerde 
de var olmasını istiyoruz.

  Engelli bireylerin yalnızca engelleri sebebiyle çalışma haklarından mahrum 
olmalarını istemiyoruz. Her iş sektöründe engelli bireyler için ayrılan kontenjanlarda, 
buraya atanan engelli bireylere yaptırılan işlerin kalitesinin izlenmesini ve rapor 
edilmesini istiyoruz.

 Irk, din, kültür, etnik köken, cinsiyet gibi unsurların işe alımlarda belirleyici 
olmamasını istiyoruz.

  İşverenler ya da işçiler çalışma ortamında herhangi bir kişiye veya gruba karşı zorbalık 
girişiminde bulunurlarsa,  bu durumun sicillerine işlemesini ve bunun da işe alım 
süreçlerinde bir değerlendirme kriteri olmasını istiyoruz.

 İşe alım süreçlerinin eşitliğin ve adaletin sağlanabilmesi adına denetlenebilir ve 
şeffaf olmasını istiyoruz.

 İşe alım süreçlerinde, işe kabul edilmeyen insanlara neden kabul edilmediklerine 
yönelik bilgilendirme yapılmasının yasal olarak zorunlu tutulmasını istiyoruz.
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Açlığı ve 
Yoksulluğu Sona 
Erdirmeye Yönelik 
Gençlerin Beklentileri ve 
Çözüm Önerileri
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İstihdam

Temel İhtiyaçlara Erişim

 Bireylerin ülkenin coğrafi, ekonomik ve kültürel koşullarına ve fırsatlarına uygun iş 
alanları doğrultusunda meslek seçimi yapmalarının teşvik edilmesini istiyoruz. Bu 
kapsamda, bireylerin iş alanlarında gelişmeleri için meslek atölyelerinin ve bu amaçlara 
hizmet eden kurumların oluşturulmasını istiyoruz. 

 Bireylerin kendi beceri, yetenek ve deneyimlerine göre meslek seçimlerini 
gerçekleştirmelerini teşvik edecek mekanizmalar kurulmasını istiyoruz.

  Küçük esnafların, yerel üreticilerin ve küçük çiftçilerin desteklemesini istiyoruz.

 İşe alımlarda dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeden tüm bireylere eşit davranılmasını 
istiyoruz. 

 Suç geçmişi olan insanların toplumsal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesini ve 
hayatlarını sürdürebilmeleri için yetenek ve becerilerine göre istihdam alanları 
oluşturulmasını istiyoruz.

  Şirketlerin özellikle hizmet operasyonlarını (müşteri hizmetleri gibi) kalkınmaya 
ihtiyaç duyan bölgelerde yürütmesini ve bu bölgelerde yatırım yapma eğiliminde 
olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda şirketlere uluslararası örgütler ve devletler tarafından 
çağrı yapılmasını istiyoruz.

 Dünyadaki tüm çocukların ve yetişkinlerin kaliteli, besleyici ve temiz gıdaya, temiz 
suya ve diğer temel ihtiyaçlara erişiminin kolaylaştırılmasını istiyoruz.

 İşverenlerin kentten kırsala göçün teşvik 
edilmesi amacıyla, kırsal bölgelerde iş alanları 
ve tarıma uygun alanlar oluşturmasını 
istiyoruz. Aynı zamanda, devlet ve ilgili 
bakanlıkların buna uygun ortam yaratmalarını 
istiyoruz.
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 Temiz su ve diğer temel ihtiyaçlara erişim probleminin küresel bir bakış açısıyla 
değerlendirilmesi için uluslararası çalışmaların ve konferansların yaygınlaştırılmasını 
istiyoruz.

 Mevcut temiz su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su tüketimini akılcı yöntemler 
ile azaltmak ve yeni kaynaklar oluşturabilmek için Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesini 
istiyoruz.

  Şehir planlamalarının her bireyin temiz suya ve diğer temel ihtiyaçlara eşit erişimini 
sağlayacak şekilde yapılmasını istiyoruz.

 Devlet tarafından sağlanan eğitim ve sağlık hizmetleri ile özel kurumlarda sağlanan 
hizmetlerin arasındaki farkın önlenmesini  istiyoruz.
 
 İhtiyaçtan fazla tüketilen ürünlerin yardımlaşma kurumları aracılığıyla ayrım 
gözetmeden ihtiyaç sahibi bireylere uygun bir biçimde dağıtılmasını istiyoruz.

  Temel ihtiyaçlara erişimin değerlendirilmesi için belirlenen uluslararası standartların 
iyileştirilmesini ve uygulamalarının denetlenmesini istiyoruz. 

 Politik krizlerin diyalog ortamları oluşturarak barışçıl bir şekilde çözümlenmesini ve 
ambargoların temel ihtiyaçlara erişimi engellememesi için uluslararası örgütler 
tarafından denetlenmesini istiyoruz.

 Kâr amacı güderek yapılan stratejik gıda stoklarının denetlenmesini istiyoruz.

 Temiz suya erişmekte zorluk yaşayan insanlar için 
yardım kampanyaları düzenlenmesini ve 
yardımlaşma ağlarının desteklenmesini istiyoruz.

 Dezavantajlı bölgelerde temiz suya erişimi 
desteklemek için sürdürülebilir hizmet tasarımlarının 
hayata geçirilmesini istiyoruz.
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Sürdürülebilir Tarım ve Enerji

 Altyapı hizmetlerinin her bireye eşit ulaştırılmasını istiyoruz. Halka eşit bir şekilde 
altyapı hizmetlerini ulaştıramayan yerel yönetimlerin desteklenmesini istiyoruz.

 Tüm dünya ülkelerinde evsiz ve işsiz insanlara ve ailelerine sağlık sigortası temin 
edilmesini istiyoruz.

 Geri dönüşümü özendirmeye yönelik 
çalışmaların yürütülmesini ve böylece yeni 
istihdam alanlarının da oluşturulmasını 
istiyoruz.   

 Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın 
desteklenmesini istiyoruz.

 Üreticilerin ve girişimcilerin maddi açıdan desteklenmesini istiyoruz.

 İklim krizi sebebiyle tahrip olan tarım arazilerinin sürdürülebilir tarımı destekleyecek 
şekilde yeniden düzenlenmesini ve tarım işçilerinin sürdürülebilir tarıma teşvik 
edilmesini istiyoruz. 

  Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir tüketime ilişkin yaptığı bütün çalışmaların bir 
araya getirilerek bir rapor haline dönüştürülmesini, tüm dünya devletlerinin katılımıyla 
bir uluslararası sürdürülebilir tüketim konferansı düzenlenmesini ve yeni kararların 
ortaya çıkarılmasını istiyoruz. 

 Aşırı yoksulluk sorunu yaşanan ve tarım desteği alamayan ülkelerde tarım 
faaliyetlerinin desteklenmesini istiyoruz.

 Tarım sektöründe kooperatifçiliğini geliştirilmesini istiyoruz. ,

  Tarım sektöründe yerli tohum üretimi, pazarlama ve yeni ürünlerin üretimi için ar-ge 
çalışmaları yürütülmesini ve ar-ge merkezleri oluşturulmasını istiyoruz.
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Aşırı Nüfus Artışı

Gelir Eşitsizliği

 Aşırı nüfus artışının kontrol altına alınması için aile planlanması ve doğum kontrolüne 
yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmesini ve her bireyin doğum kontrol 
araçlarına eşit erişiminin sağlanmasını istiyoruz.

 Gençlerde aile planlamasına yönelik farkındalık kazandırmak için milli eğitim 
müfredatlarındaki aile planlaması konularının iyileştirilmesini ve evlilik başvurularında 
insanlara zorunlu eğitimler verilmesini istiyoruz.

 Gelir eşitsizliği göz önünde bulundurularak asgari ücret ve vergi politikalarının 
belirlenmesini ve uluslararası standartlar geliştirerek bu politikaları denetleyen 
sistemler kurulmasını istiyoruz. 

 Meslek gruplarına ve unvanlara göre en yüksek ve en düşük maaş seviyelerinin 
belirlenmesini istiyoruz. 

 Aile planlaması ve doğum kontrol 
konularındaki toplumsal normlara yönelik 
insanları bilinçlendirmek için toplumda saygı 
gören ve/veya uzman kişilerin farkındalık 
çalışmalarını ve eğitimlerini desteklemesini 
istiyoruz.

 Ulusal düzeyde bir organizasyon kurulmasını 
ve bu organizasyonun ulusal düzeydeki 
ekonomik faaliyetleri denetlemesini, vergi ve 
gelir dağılımındaki eşitlikten sorumlu olmasını 
istiyoruz. Bunun yanı sıra faiz ve rant gibi kanun 
dışı sistemlerin, uygun kanunlar ile 
denetlenmesini istiyoruz.
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Toplumsal Kalkınma ve Eğitim

 Gelir dağılımında dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeden tüm bireylere eşit davranılmasını 
istiyoruz.

 Yoksullukla karşı karşıya kalmış bölgelerde eğitim kalitesinin artması için bu 
bölgelerde girişimcilik ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilmesini ve bu 
bölgelerdeki girişimcilere yönelik fon imkanlarının artırılmasını istiyoruz.

 Aşırı tüketimi ve israfı önlemeye yönelik farkındalık 
çalışmalarının (kamu spotu, reklamlar, eğitimler gibi) 
yürütülmesini istiyoruz.

 Okul müfredatlarında empati kurmaya yönelik konu 
ve çalışmalara daha çok yer verilmesini istiyoruz.
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İklim 
Değişikliğini 
Düzeltmeye Yönelik 
Gençlerin Beklentileri ve 
Çözüm Önerileri
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Endüstri

Gıda

Çevre ve İklim Üzerine Bilinçlendirme ve 
Örgütlenme

 Karbon ayak izinin ne olduğunun insanlara anlatılmasını ve bu doğrultuda etkili bir 
azaltma yoluna gidilmesini istiyoruz. 

 Apartmanlarda sürdürülebilir tarımın gerçekleşebileceği azami bir yeşil alanın ya da 
bahçenin oluşturulması ile ilgili bir politikanın geliştirilmesini istiyoruz.

 Ülke genelinde bitki temelli beslenmenin öneminden bahseden kampanyaların 
yürütülmesini ve bilgilendirici konferansların düzenlenmesini istiyoruz. 

 Sosyal medyada ve diğer platformlarda aktif kampanyalar gerçekleştirerek, iklim 
değişikliği ile mücadele hakkında kamuoyu oluşturmak istiyoruz.

 Şehir planlamalarının düzenlenmesini ve 
gerekli durumlarda şehrin içinde yer alan 
fabrikaların taşınmasını istiyoruz. 

 Kentlerin altyapılarının düzenlenmesini 
istiyoruz.

 Gıda israfını önleyici politikaların 
geliştirilmesini istiyoruz. 

 ‘Gıda Paylaşım Ağı’ adında bir ağın 
kurulmasını ve etkin bir şekilde yönetilmesini 
istiyoruz. 
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 Sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği konusunda insanları bilinçlendirmelerini 
ve ağaçlandırma faaliyetleri yürütmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda sivil toplum 
kuruluşlarına daha fazla fon sağlanabilir.

 İklim konusunda aksiyona geçilmesini ve iklim aktivistlerinin üçüncü kişilere karşı 
haklarının korunmasını istiyoruz. 

 İklim krizine dikkat çekmeyi sağlayan çevreye zarar vermeyen eylemlerin yapılmasını 
istiyoruz. 

  Çocuklarla yaşlarına uygun ve konu ile ilgili çalıştayların yapılmasını istiyoruz. 

- Çevre konusunda çalışan avukatların desteklenmesini istiyoruz.

 İklim değişikliği için bilinç kazandırma amaçlı interaktif oyunların/uygulamaların 
geliştirilmesini istiyoruz.

 Fosil yakıt kaynaklı ürünlerin yerine doğa dostu ürünlerin kullanımının teşvik 
edilmesini istiyoruz.

  Şirketlerin çevre dostu pazarlama politikalarını benimsemelerini istiyoruz. (Ürünlerin 
paketlenmesi, eskiyi getir yeniyi götür kampanyalarının düzenlenmesi gibi)

 Fabrikalar için çevreye duyarlı teşvik 
kampanyalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını 
istiyoruz. 

 Sosyal medyada iklim değişikliği farkındalığını 
artıracak kampanyaların yürütülmesini ve bu 
kampanyaların karar alıcılar tarafından 
desteklenmesini istiyoruz. 
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Enerji Politikaları

Atık Yönetimi

Tarım ve Çevre

 Çevre dostu enerji kaynaklarının tüketiminin ve üretiminin desteklenmesini istiyoruz.

 Halkı, enerjiyi doğru bir şekilde kullanmaya teşvik etmeyi sağlayacak politikaların 
geliştirilmesini istiyoruz.

 Çevre dostu doğal tarım yöntemlerinin geliştirilmesini istiyoruz. Tarımda yerel 
üreticiyi destekleyici politikalar geliştirilmesini istiyoruz. 

 Kontrolsüz ve illegal hayvan çiftliklerinin açılmasının kontrol altına alınmasını aksi 
takdirde çeşitli yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. 

 Çiftçilerin belirli bir sırayla ekim zamanlarının olduğu, şehirlerin yakınlarında yer alan 
tarımsal alanların oluşturulmasını ve sürdürülebilir tarım için kullanılmasını istiyoruz.

 Hükümetlerin yeşil enerji politikalarına daha 
büyük bütçeler ayırmasını istiyoruz.

 Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine 
gerçekleştirilen Ar-GE çalışmalarının 
desteklemesini istiyoruz.

 Fabrika ve evsel atıkların düzenlenerek, geri 
dönüşüm için hazır hale getirilmesini istiyoruz. 
Geri dönüşümü özendiren politikaların 
geliştirilmesini istiyoruz.

 Nükleer ve kimyasal atıkların salınımlarının 
azaltılmasını istiyoruz.
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Teşvik ve Yaptırım

Çevre ve İklim Üzerine Temsil

 Geri dönüşümü ülke politikasına entegre 
etmek ve ihlal durumlarında cezai 
yaptırımların geliştirilmesini ve 
uygulanmasını istiyoruz.

 Elektrikli araçlarda vergi muafiyeti 
sisteminin getirilmesini istiyoruz.

 Kısa vadede filtreleme uygulayan fabrikalara teşvik, uzun vadede uygulamayanlara 
ise yaptırımlar yapılmasını istiyoruz.

 Doğa dostu girişimlerin desteklenmesini istiyoruz. (Vergi indirimleri, AR-GE 
çalışmalarına kaynak sağlanması gibi)

 Yerel üreticilerin desteklenmesini istiyoruz. (Semt pazarlarının tercih edilmesi, kamu 
ihtiyaçlarının yerel üreticilerin ürettiği ürünler ile karşılanması gibi) 

 Yeşil politikaların partiler aracılığıyla parlamentoda temsil edilmesini istiyoruz. 

 Devletler Üstü İklim Komisyonu’nun işlevselliğinin artırılmasını istiyoruz. Dünya’yı 
ilgilendiren İklim ve Çevre meselelerinin bu komisyon tarafından daha etkili bir şekilde 
görüşülmesini istiyoruz. 

 “Korumacı tarım” kavramının altı çizilirken çiftçinin 
haklarının ve kârının sürdürülebilirlik açısından 
korunmasını istiyoruz.

 Devletin sahip olduğu ve kullanmadığı boş 
arazilerin tarım alanları ve otlatma alanları olarak 
kullanımının arttırılmasını sürdürülebilirlik açısından 
talep ediyoruz.
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Sorumluluklar
Kamu Sorumlulukları

Bireysel Sorumluluklar

 Devletlerin atık yönetimi konusunda denetim mekanizması oluşturmasını istiyoruz.
 
 Tüm kamu kuruluşlarının karbon salınımlarının minimize edilmesini istiyoruz. 
(Kamuya bağlı fabrikaların filtreleme sistemi gibi yeşil politikalarda öncü olması gibi)

 İklim konusunda imzalanan uluslararası anlaşmaların yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesini istiyoruz. (Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü gibi) 

  Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasını istiyoruz. 

 Bitkisel ağırlıklı beslenmenin yaygınlaşmasını istiyoruz. (Hayvanların sera gazı 
yayılımını artırması, hayvanların yetiştirildiği alanlarda çok daha fazla kişiyi 
doyurabilecek miktarda bitki yetiştirilmesini neden olarak söyleyebiliriz.) 

 Lüks tüketim ürünlerinde aşırıya kaçılmamasını istiyoruz.

 Elektrikli Scooter ve bisiklet yollarının 
yaygınlaştırılması istiyoruz.

 Ormanlık alanların tabiat parkı ilan edilerek 
korunmasını istiyoruz. 

 Karbon salınımını ve su ayak izini azaltmak 
amacıyla bireylerin sürdürülebilir ve lokal 
ürünleri tercih etmelerini istiyoruz.

 Araç satın alırken fosil yakıtlı araçların yerine 
elektrikli araçların tercih edilmesini istiyoruz.
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Eğitim

Sürdürülebilirlik

 İsraftan kaçınılmasını istiyoruz. (Gıda israfı, elektrik tüketimi, su tüketimi gibi)

 İklim değişikliği konusunda okul müfredatlarında daha kapsamlı bir eğitimin 
verilmesini istiyoruz.

 Sürdürülebilir mimarlık ve ekolojik mimarlık bölümlerinin arttırılmasını ve müfredata 
dahil edilmesini istiyoruz.

 Ebeveynlerin de iklim değişikliği ile ilgili bilinçlendirilmesini istiyoruz.

 Geri dönüştürülebilir ürünlerin bireyler tarafından ayrıştırılıp, kamu tarafından geri 
dönüşüm tesislerinde dönüştürülmesini istiyoruz. 

 Geri dönüştürülebilir ürünlerin üretiminin artırılması ve daha ulaşılabilir hale 
getirilmesini istiyoruz.

 Sürdürülebilir girişimciliğin desteklenmesini istiyoruz.

 Sürdürülebilir turizm farkındalığının artırılmasını istiyoruz.

 Şehirlerde sürdürülebilir ve ekolojik mimarlığın teşvik edilmesini istiyoruz. 

 Tarım işçilerinin sürdürülebilir tarım konusunda 
eğitilmesini istiyoruz. 

 Nüfus artışını kontrol altına alabilmek için doğum 
kontrol yöntemleriyle ilgili insanların eğitilmesini 
istiyoruz.
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SONUÇ
Gençlerin çevrimiçi platformlarda katılımlarını arttırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz 
bu çalıştay, sürekli gelişen yeni dünya düzeninde gençlerin beklentilerinin neler 
olduğunu anlamamızı sağladı. Diğer yandan bu çalışma, gençlerin küresel sorunlara 
karşı birlikte düşünme, sorgulama ve üretme alanlarında ortak ve güçlü çözüm önerileri 
geliştirebildiklerini gösterdi.

GençlerGençler sadece kendilerini etkileyen konularda değil, yaşadıkları çevreyi ve dünyayı 
etkileyen konularda da söz sahibidirler.  ICHILD, gerçekleştirdiği çevrimiçi çalıştay ile 
birlikte gençlerin katılım haklarını kullanmalarını teşvik ederken aynı zamanda kamu 
kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, özel kurumların, uluslararası örgütlerin, 
sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin de faydalanabileceği bir çıktı ortaya koymuştur. 
Gençler, oluşturdukları çözüm önerilerinin düzey farketmeksizin toplumun tüm 
birimlerinde (aile dahil) dikkate alınması ve incelenmesi gerektiğine inanmaktadır.

CCOVID - 19 salgını ekseninde gerçekleştirdiğimiz bu katılım süreci, fiziksel ortamlarda 
bir araya gelmekte zorluk yaşayan gençlerin çevrimiçi olarak bir araya gelmelerine fırsat 
yaratmış ve gelişim süreçlerine olumlu anlamda katkı sağlamıştır. Küresel salgın 
döneminde eğitim, sosyal ve eğlence alanları kısıtlanan ve birçoğu bu kadar belirsiz bir 
gelecekle ilk kez karşı karşıya kalan gençlerin çevrimiçi ortamdaki bu katılımları, okulları 
ve aileleri tarafından desteklenmiştir. Gerçekleştirilen çalıştay, gençlere düşünme 
metotlarında farklı perspektifler kazandırmıştır.

ICHILICHILD, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak gençlerle olan etkileşimini 
sürdürmeye, onların düşüncelerini ve isteklerini, ortak bir şekilde aldıkları kararları 
sosyal medyada ve ilgili yerlerde temsil etmeye, savunmaya ve aktarmaya ve 2019 
senesinde “Geleceği yetiştir!” sloganı ile çıktığı bu yolu, çocuklarla ve gençlerle birlikte 
anlamlı kılmaya devam edecektir.
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