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GIRIŞ
Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve yetkili tüm kişilerin dikkatine;
Bu rapor, 2C1N projesi 2021 dönemi sonucunda hazırlanmıştır. Lise çağındaki gençlerin ifadeleri üniversite
çağındaki gençler tarafından düzenlenerek analizler gerçekleştirilmiş ve bu Amaç Raporu oluşmuştur.
2021 yılı Ocak ve Şubat ayında gerçekleşen proje sürecimizin ardından 5 aylık bir rapor hazırlama süreci
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çeşitlendirilmiş katılımcı portföyümüzün ve bizlerle paylaştıkları ifadelerin
en etkin analizi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu proje 9 yıllık bir sürece istinaden başlatılmış olup 2021 yılı ilk senesidir. Bundan ötürü inceleyecek olduğunuz rapor, %100 ifade verimliliğine sahip olduğunu iddia etmemektedir. İlerleyen yıllarda elde ettiğimiz tecrübeler ile daha etkin ve iyi
raporlar hazırlayacağımıza inanıyor, 2030 yılına emin adımlarla ilerliyoruz.

Teşekkürler
2C1N projesinin 2021 yılı sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkürler!
Ana partnerlerimiz olarak biz gençlere inanan Özyeğin Üniversitesi ile Zorlu Holding’e;
Bizlere sivil toplumu temsilen eşlik eden Circle Up, Habitat, imece, JCI Culture, Joint Idea ve SADE’ye;
Akademik anlamda bizlere destek olan danışmanlarımız Prof. Dr. Selma Karabey, Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, Gönül Şengül ve Murat Bayramoğlu’na;
2C1N organizasyon ve akademik takımında yer alan tüm Simurg üyesi üniversite öğrencilerine;
en çok da cesur bir adım atarak bizlerle birlikte çalışan, bir aydan uzun bir süre boyunca öğrenmek için
elinden geleni yapan ve fikirlerine beyan eden tüm lise öğrencilerine teşekkür ederiz!
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Hikayemiz
Simurg Derneği, 2016 yılında kendini gerçekleştirmek ve daha birçok gencin de kendini keşfedebilmesi
amacıyla çeşitli deneyimler sunmak isteyen bir grup genç tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Sadece gençler tarafından yönetilmesi ve sadece gençler ile var olabilmesi amacıyla üst yaş sınırı
olan bir camiadır. Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği 16 farklı proje ve gerçekleştirdiği yüzlerce
etkinliğin ardından bugün Simurg, toplumsal sorunlara karşı mücadele edecek güçlü liderler yetiştiren
çok boyutlu bir eğitim kompozisyonuna sahiptir.1
2019 yılı itibari ile genç bir komünite olarak sahip olduğumuz küresel sorunlara duyarlılık ve sürdürülebilir
bir dünya hayali bizleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı daha yakından tanımaya motive etti. Bunun
sonucunda ilk olarak 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz küçük çalışmalarla gençlerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları farkındalığını arttırmayı hedefledik. Ardından bunun da ötesine geçmek istedik ve gerçekten uzun vadede etkisi olabilecek farklı bir proje oluşturmaya çalıştık. Fark ettik ki gençler sorumluluk
aldıkları zaman, öğrenme konusunda daha istekli ve daha güçlüler. Ayrıca sahip oldukları zihinsel berraklık
ile unutmaya başladığımız hassasiyetleri hatırlatmak noktasında çok kıymetli bir enerjiye sahipler. Bizler
de bu içgörülerden yola çıkarak lise çağındaki gençlerin fikirlerine etki fırsatı oluşturabilecek bir proje tasarlamaya çalıştık.
Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında oluşturulmuş olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), yetişkinler tarafından oluşturulmuş olan ve gençlerin gerçek manada nüfuz ettirilmediği bir kurguya sahip.
Bunun çok önemli bir ifade özgürlüğü eksikliği olduğuna kanaat getirdik. 17 SKA özelinde hedeflenen
2030 yılının sihirli bir final noktası olarak lanse edildiğini, her an herkesin 2030 yılı hakkında konuştuğunu
ve 2030 yılı sonrası hakkında bir sessizlik olduğu gördük. Bunun üzerine gençler olarak karar verdik:
Lise çağındaki gençlerin fikirlerini üniversite çağındaki gençler olarak bizler duyuracağız. 2030 yılına kadar
mevcut SKA kurgusunu derinlemesine analiz edeceğiz ve hakimiyet sağlayacağız. 2021 yılı itibari ile 9 yıl
boyunca her yıl yaptığımız çalışmaları raporlar ile destekleyeceğiz ve gençlerin fikirlerini olabildiğinde akademik bir kurguda sistematik bir şekilde yayınlayacağız. Her yıl 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde
fikirlerimizi lanse edeceğiz. 2030 yılından sonrası için oluşturulacak yeni Birleşmiş Milletler kurgusunda
gençler olarak yer edineceğiz. 2030 yılında yayınlayacağımız Sürdürülebilir Gençlik Manifestosunda görüşmek üzere!
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Daha fazla detay için: www.simurgdernegi.org.tr
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YÖNETICI ÖZETI
2C1N Projesi;
▶ 2030 yılına kadar sürmesini planladığımız,
▶ İlk olarak 6 yıl (2021-2027) boyunca 2015 yılında yayınlanmış olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
(SKA) kurgusunu sırası ile ele aldığımız,
▶ Bu süreçte deneyim havuzumuzu ve bilgimizi arttırdığımız,
▶ Son 3 yıl (2028-2030) ise 2030 ve sonrasında yayınlanması söz konusu olan yeni amaçlar kurgusuna yönelik tasarılar oluşturduğumuz,
▶ Son olarak ise 2030 yılında tüm bu 9 yıl boyunca oluşturduğumuz raporlar ışığında yayınlayacağımız Sürdürülebilir Gençlik Manifestosu için hayata geçirdiğimiz bir projedir.
Gençler olarak hassasiyetimizin olduğu nokta, gençlerin sistematik bir çalışma ile 2030 sonrası için yayınlanacak olan yeni kurguda önemli bir rol oynamasıdır. Şu an yayında olan 17 SKA ve kurgusunu birçok
açıdan gençlerden uzak görüyoruz. Dünyanın geleceği için hazırlanan bir kurgunun o geleceği yaşayacak
olan gençlerden uzak olmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bundan ötürü üniversiteli gençlerin akademik
eforu ile liseli gençlerin düşüncelerini sentezliyor ve yetkili mercilerin dikkate alacağı bir kompozisyonda
büyük bir proje olarak lanse ediyoruz. Bu sefer yetişkinler, “gençlerimiz de önemli” demiyor. Gençler
olarak biz, “gençler olarak önemliyiz ve düşüncelerimizi ifade ediyoruz” diyoruz. Aracı kurumların
düşüncelerimizden tasarruf etmesinden kaçınıyoruz.
Bu doğrultuda okuduğunuz bu rapor SKA 1, “Yoksulluğa Son” için hazırlanmıştır. Süreçte beyan ve anket
verileri olmak üzere gençler tarafından sağlanan 2 farklı veri girdisinden yararlanılmıştır.
1.

SKA 1, “Yoksulluğa Son” için 2C1N proje sürecine başvuran lise öğrencilerinden 30 tanesi seçilmiştir. Seçilen gençlere; bilgilendirici olması amacı ile hazırladığımız Hazırlık Dokümanı iletilmiş,
1 ay süre ile eğitim verilmiş, gençler çeşitli kurumlar tanıştırılmış, konuşmacılar ile buluşturulmuş
ve günün sonunda kendilerinden SKA 1 özelinde beyanları alınmıştır. Katılımcı başına ortalama
3-4 sayfalık cevap alınmıştır. Bu beyan içerikleri; düşünceler, hisler, beklentiler, eleştiriler ve sorular olarak 5 farklı kategoride sınıflandırılarak perspektifler adı altında analiz notları olarak bu
raporda maddeler halinde paylaşılmıştır.

2. SKA 1 özelinde hazırlamış olduğumuz 31 soruluk anketimizi bizler tarafından hiç eğitim almamış
ve 2C1N projesi ile daha önce temas kurmamış olan 492 lise öğrencisi doldurmuştur. Yapılan veri
temizliğinin ardından 404 adet anket analiz sürecine geçmiştir. 404 kişinin doldurduğu kabul
edilen bu ankette veri doğruluğu sapma payı, %20’lik kontrol ile %0,9 olarak tespit edilmiştir. Bu
anket verilerinin küçük bir kısmı bu raporda “Bulgular” başlığı altında değerlendirilmiş olup tamamına 2c1night.org/ska1 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
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SKA 1 Bulguları ve Sonuç Özeti
Günümüz dijital imkanları ile gençlerin hiç olmadığı kadar güçlü bir farkındalığı olduğunu ve olaylara
sadece yerel değil, aynı zamanda küresel bir perspektiften de bakabildiklerini görüyoruz. Gençler,
bilgiden korkulmaması gerektiğine, sorgulamanın
ve istişarenin bugünün en önemli araçları olduğuna inanan bir nesil olduklarını belirtiyorlar. Kendileri de dahil olmak üzere herkesin daha fazla özverili
olarak sorunları ele almasını ve gençler olarak daha
fazla dikkate alınmayı bekliyorlar.
Göze en çok çarpan ise gençlerin geçmişten bugüne yaşanan adaletsizlikleri ele alış şekli oluyor.
Devlet ve kurumların çıkarları doğrultusunda uyguladıkları stratejilerin birçok milletin bugün yaşadığı
yoksullukta ve eşitsizliklerde önemli bir rol oynadığını düşünüyorlar. İnsanların doğdukları coğrafyayı
seçemiyor oluşundan ötürü, geçmişte ve bugün
uygulanan yanlış uygulamaların etkilerine maruz
kalmalarını adaletsiz bir durum olarak değerlendiriyorlar. İnsanın kimliğini oluşturan özelliklerden
ötürü ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini ve
eşitsizlik ile mücadele etmek için temel ihtiyaçlara
erişimin güvence altına alınması gerektiğini paylaşıyorlar. Bu güvencenin oluşturulabilmesi adına liyakatin ve eğitimin çok önemli olduğunu söylüyorlar.
Bugün, dünyanın sahip olduğu imkanlar ve araçlar
düşünüldüğünde halen bazı sorunların çözülememiş olmasını şaşırtıcı buluyorlar. 2020 yılı itibari ile
etkisine girdiğimiz pandeminin toplumu bu denli
etkileyebiliyor oluşunu ve uzun vadede yoksulluk
sorununu güçlendiren bir durum olmasını utandırıcı buluyorlar. Özellikle insanların sağlık imkanlarına ve ülkelerin aşılara erişimi değerlendirildiğinde
küresel anlamda durumun oldukça endişelendirici
olduğunu söylüyorlar.
Gençler; çağın getirdiği imkân ve kabiliyetlerin,
dünya üzerindeki finansal akışın ve uluslararası
kuruluşların küresel sorunların çözümü hususunda daha aktif kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.
Bu konularda devletleri, uluslararası kuruluşları ve
varlıklı kurumları sorumlu olarak görüyorlar. Sosyal
devlet anlayışı ve barışçıl diplomasinin öne çıkması
gerektiğine inanıyorlar. Sadece tüzel kişileri değil,
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gerçek kişileri de sorumlu buluyorlar. Ön planda
olan insanların görsel bir metadan daha fazlası olmasını, insanların daha düşünceli olmaya çalışmasını ve gençler olarak da daha fazlasını yapabilmek
istiyorlar. Bunun mümkün olabilmesi için bilgilendirici ve eğitici çalışmaların artması gerektiğini
söylüyorlar. Anketlere baktığımızda da bu eğitimin
gerekliliğini görebiliyoruz. Çünkü ankete katılan
gençlerin sorunlara karşı hakimiyeti ve hassasiyeti
olmakla beraber bunlar için tasarlanmış olan SKA
gibi kurgulardan veya çalışmalardan haberlerinin
olmadığını anlayabiliyoruz.
Gençlerde özellikle uzlaşmacı ve empati sahibi düşüncelerin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Sadece kendi gelecekleri için değil, aynı zamanda
kendilerinden sonra gelecek olan gençler için de
dertlerini ifade etmeye çabaladıklarını anlıyoruz.
Evrensel Temel Gelir gibi yeni kavramlara karşı açık
fikirli olduklarını ve pandemiden elde edilen deneyim ile gelecekte yaşanması ihtimal olan yeni
afetlere karşı hazırlıklı olunması konusunda kaygılı olduklarını görüyoruz. Analiz sürecinden en çok
dikkatimizi çeken noktalardan biri de yoksulluk ile
mücadele için, insanların birbirilerini düşünerek
daha somut adımlar atması gerektiğini belirtmeleri
oluyor.
Gençler, daha fazla söz sahibi olmak ve kendileri düşünülerek gelecek hakkında tasarılar yapılmasını istiyor. Gerekirse Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında kendilerine düzenli olarak söz hakkı verilmesini
talep ediyorlar. Sordukları sorular arasından ise özellikle şu soruyu ön plana çıkarmak istiyoruz:

“COVID-19 nedeniyle yoksulluğun
son 20 yıldır ilk kez bu kadar olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Sizce
bu olaydan ders çıkarıp ekonomik
planlarımızı yeniden düzenledik
mi?”

YÖNTEM & ARAÇLAR
2C1N Projesi 2021 dönemi için iki farklı girdi bulunmaktadır:

1. Beyan Verileri
2021 dönemi için başvuru yapıp kabul alan, akademik takımımız tarafından hazırlanan Hazırlık Dokümanı’na2 erişim sağlayan, 1 ay boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında eğitim alan, çeşitli kurumların atölyelerine katılan ve yaşıtları ile gruplar oluşturan lise öğrencileri tarafından oluşturulan beyanlardan elde edilen verilerdir. Bu veriler elde edilirken özel okul-devlet okulu gibi parametrelerin yanı sıra
birçok çeşitlilik kriterine de dikkat edilerek beyan verilerini oluşturacak liseli katılımcılar seçilmiştir. Buna
göre:
▶ 16 farklı şehirden,
▶ 60 farklı liseden,
▶ 90 lise öğrencisi katılımcımız olmuştur.

2. Anket Verileri
2021 dönemi için başvuru yapmamış, 2C1N projesi ve ekibi ile bağlantısı olmayan, Hazırlık Dokümanı gibi
içeriklere erişimi olmayan lise öğrencilerine ulaşılarak yapılan anketlerden elde edilen verileridir. Bu veriler
elde edilirken özel okul-devlet okulu gibi parametrelerin yanı sıra birçok çeşitlilik kriterine de dikkat edilerek anket verilerini oluşturacak lise öğrencilerine erişilmiştir. Buna göre:
▶ Ayıklanmış veriler ile toplam 1321 lise öğrencisi anketleri doldurmuştur,
▶ Anket katılımcılarının %77,6’sı devlet lisesi ve %22,4’ü özel lise öğrencisidir,
Beyan ve anket verileri hakkında daha detaylı bilgi için: 2c1night.org/ska1
Bu iki girdinin elde edilmesinin ardından veriler bilgiye dönüştürülmek üzere öncelikli olarak organize
edilmiştir. Ardından akademik takım tarafından kendi komite ajandaları ile alakalı olan kısımlar sınıflandırılarak analiz edilmek için üzerinde 4 ay boyunca çalışılmıştır.
Buna göre “Yoksulluğa Son” amacı ve ajandası doğrultusunda beyan verileri için katılımcıların üçte biri
olan 30 katılımcı katkıda bulunmuştur. Anket dolduran lise öğrencilerinden 404 tanesi anketi sadece
“Yoksulluğa Son” ajandası için doldurmuştur.

2

Hazırlık Dokümanı: 2C1N Akademik takımının Küresel Amaçlar genel kurgusu ve kendi amaçları için literatür taraması yaparak gençlere genel bir çerçeve çizmek

adına hazırladığı ve eğitim süreci boyunca gençlere rehberlik eden bilgilendirici bir dokümandır.
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BULGULAR
2C1N’21 “Yoksulluğa Son” komitesindeki gençlerin paylaşmış oldukları beyanlar ve “Yoksulluğa Son” amacı
doğrultusunda gençlerin doldurduğu anket verileri, 2C1N projesi Akademik Takım üyeleri tarafından analiz edilmiştir. Sonuç itibari ile analiz notları alınmış ve gençler ile hazırlanmış olan sınıflandırmalar doğrultusunda Perspektifler oluşturulmuştur. Aşağıdaki başlıklarda gençlerin paylaşımları doğrultusunda sentezlenmiş maddeler yer almaktadır.

Düşünceler Perspektifi – Geçmiş
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 1 – Yoksulluğa Son” amacı doğrultusunda “Bugüne kadar dünyada olanlar hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusu gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri düşüncelere göre:
i.

Dinin geçmişten bugüne çok ciddi bir yer tutmasına rağmen yoksulluğun engellenmesi noktasında
etkili bir çözüm olmadığını; (Grafik 1)

ii.

Doğal kaynakların ekonomik çıkarlar uğruna kontrolsüzce kullanılışının oluşturduğu hasarlara dikkat
edilmesi gerektiğini;

iii. Geçmişten bugüne paranın oluşturduğu etkiyi kaygı ile izlemekte olup günümüzde paranın atom
bombasından bile daha yıkıcı olabileceğini, çünkü her an paranın dağılımından doğan yoksulluk sorununun hanelere zarar verdiğini; (Grafik 2)
iv. 21. yüzyıla gelinmesine rağmen henüz yoksul olmaya aday insanlara çeşitli sosyal güvencelerin sağlanamamış olmasının ciddi bir sorun olduğunu;
v.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi esaslarının halen düzgünce uygulanamıyor oluşunun dönemimiz için bir utanç olduğunu;

“Bugüne kadar dünyada olanlar bizi 2030 hedeflerimize taşımayacak hatta
gelişmekte olan ülkeler göz önünde bulundurulduğunda bu ülkeler hedefe
yaklaşamayacaktır. Bu hususta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nce koruma altına alınan eşitlik ve yaşam haklarının tehlikeye girmesi ve daha acı
olarak bu haklardan yoksun bırakılması, 21. yüzyıl dünyasına yakışmayan bir
lekedir.”
vi. Milletlerin yaşadıkları soykırımlar nedeniyle talihsiz bir şekilde yoksulluğa mahkûm olduğu ve bu tür zulümlerin halen dünyanın çeşitli noktalarında gerçekleşmeye devam etmesinin bir endişe konusu olduğunu;
vii. Bugünün küresel dünyasında ekonomik çıkarlar sonucunda Uygur Türklerine yapılanlara kayıtsız kalınışının kaygı ile takip edildiğini;
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“Soykırım-Doğu Türkistan Örneklemi: 1949’dan beri Çin işgali altında olan
Doğu Türkistan, Çin’in stratejik olarak en önemli bölgelerinden birisidir... Uygur
milletinin içinde bulunduğu bu vaziyet, maalesef ki biz gençleri endişelendirmektedir.”
viii. Savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar nedeni ile yaşanan can kaybı, zorunlu göç, kurumlarda yıpranma,
üretimde aksamalar, işsizlik, çeşitli güvencelere erişimde yaşanan sorunlar ve sosyal hizmetlerin geri
planda kalması gibi durumların her an göz önünde bulundurulması gerektiğini;
ix. Afrika bölgesinin kıtlık, hastalık ve kuraklık gibi kavramlarla etiketlenmesinin düşündürücü olduğunu,
bu konuda yapılan küçük çalışmaların tatmin edici olmadığını ve daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini;

“Afrika’nın kıtlık, hastalık, kuraklıkla mimlenmesi biz gençleri küresel adaletsizliği düşünmeye ve küresel adaletsizliğe karşı mücadele etmeye teşvik etmektedir. Hayırseverlerin, devletlerin, uluslararası kuruluşların kısaca elini
taşın altına sokabilecek herkesin Afrika’daki insanlık dramı konusunda ciddi
sorumluluklar alması gerekiyor.”
x.

Bazı devletlerin zenginliklerini arttırmak amacıyla diğer devletlere, o devletlerin halklarını göz ardı ederek çeşitli politikalar uygulamasının kaçınılması gereken bir durum olduğunu ve devletler arası meselelerde halkların yeterince dikkate alınmadığını;

xi. Dünyadaki devletlerin barış için attıkları adımlara rağmen III. Dünya Savaşı hususunda gerekli önlemleri alamadıklarını ve bunun olasılığını düşünerek gerilen bir neslin yetiştiğini;

“Bir devletin başka bir devlete uyguladığı ambargo vb. gibi ekonomik yaptırımlar uygulanmadan önce devletler orada yaşayan halkı da göz ardı etmemelidir. Eğer bu insanlar göz ardı edilirse ve devletler kendi aralarında bireysel
enginliklerini yüceltmek amacıyla gereksiz yaptırımlarla birbirlerine ekonomik
savaş açarsa, soğuk savaş dönemlerine geri dönmemiz kaçınılmaz olacaktır.”
xii. Yoksulluğa son vermek için yapılan projelerin çoğunun soyut ve yetersiz kaldığını ve daha fazla icraatın
gerçekleşmesi gerektiğini;
xiii. Yoksullukta bile kadınların yaşadığı ayrımcılığın ciddi bir eşitsizlik oluşturduğunu ve yoksulluk ile mücadelede sorunlara neden olduğunu;
xiv. Yoksul bölgelerdeki internet sorunları ve cihaz eksikliğinin pandemi sebebi ile dijitalleşen eğitimde
herkese ulaşamamasına ve bir neslin gerekli becerilerden yoksun kalarak uzun vadede yeniden yoksulluk oranlarının yükselmesine neden olduğunu;
xv. Devletlerin, pandemi konusunda gerekli ciddiyeti çok geç gösterdiğini ve pandeminin yoksullaştırıcı
etkileri ile düzgün mücadele edemediğini;

10

xvi. İnsanlığın ürün üretmeyen insanı değersizleştirdiğini ve ekonomik hiyerarşinin alt bölümlerinde bulunan kişileri önemsemeyerek yoksulluğa katkıda bulunduğunu;

“İnsanlık için insan sadece bir ürün sunduğu zaman değerli hale gelmiştir...
Ürün sahibinin yani üst seviye insanın istediğini yapabildiği, yoksul yani alt
seviye olarak belirlenmiş insanların ise insancıl haklarının kısıtlanmasıyla birlikte düşünce özgürlüğünün tehlikeye girmiş olması “yoksulluk” kavramını aşılamaz hale getirmektedir.”
xvii.

Yoksul olarak etiketlenmeden düşünce özgürlüğü tahsis edilmiş kişilerin insana verilen değeri anlamamızdaki en önemli nokta olduğunu;

xviii. Yoksulluğun sadece mutlak yoksulluk olarak ele alınmaması gerektiğini, görece farklı yoksulluk seviyelerinin de yaşadıkları toplumsal soyutlanma sebebi ile ciddi sosyolojik sonuçlar oluşturduğunu;
xix.

Medyanın yoksulluğa yeterli önemi vermeyişinin yoksul kesimleri yalnızlığa sürüklediğini ve toplum
tarafından gerekli farkındalıkların oluşmasını yavaşlattığını düşünmektedirler.

Hisler Perspektifi – Bugün
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 1 – Yoksulluğa Son” amacı doğrultusunda “Bugün dünyada olanlar
hakkında neler hissediyorsunuz?” sorusu gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri hislere göre:
i.

Devletlerin yeni planlar yaparak çeşitli antlaşmalar imzalamaları umut verici olmakla beraber aynı zamanda önceki antlaşmaların uygulama aşamasında etkili olmaması ve devletlerin bu konulara gereken önemi verememesinin derin bir hayal kırıklığı yaşattığını;

ii.

İnsanların aynı toplum içerisinde farklı gelir grupları içerisinde oluşunu anlamakla birlikte yoksulluk
sorunu ile mücadele eden kişileri görmenin üzücü olduğunu;

iii. Yoksulluk sorununun kadınlar üzerinde daha etkili bir sorun olmasının gelecek hakkında endişe verici
olduğunu; (Grafik 3)
iv. Yoksulluğu sona erdirmek için bireyselleşmenin karşısında durmak ve mücadele etmek hususunda
özverili olunması gerektiğini;
v.

Pandemi sebebi ile işsizliğin artmasının ve yoksulluğun sağlık imkanları ile test edilişini büyük bir endişe oluşturduğunu;

vi. Aşıya erişim hususunda yaşanan ciddi adaletsizliklerin ve ülkelerin aşılara erişim durumlarındaki dengesizliklerin üzücü olduğunu;
vii. Küresel gelişmelerin yaşattığı tüm karamsarlıklara rağmen gerçekleştirilen çeşitli projelerin memnuniyet ile karşılandığını; (Grafik 4)
viii. Yoksulluğun bir hayırseverlik fırsatı olmayışının altını çizerek yoksulluk ile mücadelenin gelir düzeylerinden ziyade eşitsizlikleri kaldırmakla alakalı olduğunu;
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ix. Çevrelerindeki mevcut yoksulluk durumlarının bilincinde olup toplumda yaşanan sorunlara karşı empati kurulduğunu;
x.

Yoksulluk ile mücadelenin sadece yetişkinlerin değil, aynı zamanda bugünün gençlerinin sorumluluğunda olduğunu hissetmektedirler.

“Belki bugünü değiştiremeyiz ama gelecek biz gençlerin elinde. Geleceğimizi
şekillendirmek için var gücümüzle dün, bugün, yarın kısaca her gün çalışıp
çabalıyoruz ve çalışıp çabalamaya “İşte olmasını istediğimiz dünya bu!” diyebileceğimiz güne kadar var gücümüzle devam edeceğiz, asla durmayacağız.”

Beklentiler Perspektifi - Gelecek
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 1 – Yoksulluğa Son” amacı doğrultusunda “Geleceğimiz hakkında
hangi beklentilere sahipsiniz?” sorusu gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri beklentilere göre:
i.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanabilmesi için tüm halkın ve özellikle de gençlerin eğitilmesini;

ii.

Birleşmiş Milletler tarafından az gelişmiş ülkelere yönelik ekonomik destek programlarının uygulanabilirliğini arttırarak sağlık, barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının güvenceye alınmasını;

iii. Devletlerin “Sosyal Devlet” anlayışına riayet etmelerini ve bu anlayışı her ülkenin kendi meclis kararlarında görmeyi; (Grafik 5-6)

“Devletlerin, ‘sosyal devlet’ anlayışını sadece kâğıt üstünde değil, mecliste verdikleri kararlar ile de görmeyi çok isteriz. Dünyadaki devlet liderlerinin hep birlikte taşın altına ellerini koymalarını ve kendileri rahat diye diğer insanları yok
saymamalarını beklemekteyiz.”
iv. Gençleri düşünen ve önemseyen politikalara sahip olmayı;
v.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi küresel hedeflemeler hususunda daha fazla gencin bilinçlendirilmesini ve daha kolektif hareket ortamlarına sahip olmayı;

vi. Maaşlarda cinsiyet ayrımının önlenmesini ve eşit işe eşit ücret felsefesinin benimsenmesini;
vii. İş hayatına devam eden kadınların çocuk bakımı için bakıcıya ihtiyaç duymasından kaynaklı gelirlerindeki azalma ile mücadele edebilmek için erişilebilir çocuk bakımının sağlanmasını;
viii. Eğitim ücretlerinde farklılıklar ve eğitim için temel ihtiyaçların karşılanamaması gibi eşitsizliklerle mücadele eden sosyal imkanların her ülke için var olmasını;
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“Yoksul kesim temel eğitime ulaşmakta zorlanmaktadır. Okul çağındaki çocukların yüzde 11,5’inin, başka bir deyişle 123 milyon çocuğun okula gitmediği
tespit edilmiştir (UNICEF-New York, 6 Eylül 2017). Sonuç olarak bu durumda
yapılması gereken şey, eğitim ücretlerinin azaltılarak ya da ortadan kaldırılarak ulaşımına daha kolay sağlanabilmesi için harekete geçilmesidir. Yeni nesiller böyle bir gelecekte yetişmelidir çünkü bu onların en doğal haklarıdır ve
kimsenin onları kötü hayat şartlarıyla sömürmeye hakkı yoktur.”
ix. Okula gidemeyen çocukların büyüme ve gelişme haklarından yararlanabilmesi için gençlere yönelik
sosyal güvencelerin yaygınlaştırılmasını;
x.

Gençler, her boyutu ile yoksulluk konusunda ailelerinin en büyük hayallerinin köylerinde açılacak bir
su kuyusu olmadığı bir gelecek;

“Morgan Freeman’ın da dediği gibi Dünya, Afrikalı bir anne çocuğuna “Tabağındaki yemek bitecek.” diye bağırdığında kurtulacak.”
xi. İmkânı olan insanların su gibi doğal kaynaklara erişimini kontrollü bir şekilde yöneterek başka insanların da aynı doğal kaynaklara ulaşabilmesi için fırsat oluşturmasını;
xii. Pandemi ile mücadelede yaşanan başarısızlığın yoksulluk üzerinde oluşturduğu etkiyi yeniden yaşamamak adına ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek farklı virüslere karşı hazır olunmasını;
xiii. Enerji üretiminin ekonomi ve ekoloji üzerindeki yükünü azaltmak adına güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal ve hidroelektrik enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın kullanılmasını;
xiv. Yoksulluk ile mücadele gibi temel meselelerin siyasi durumların önünde tutulmasını;
xv. Tarım ile uğraşan insanların geçim kaynaklarının yok olmaması içime toplumların çevreye karşı daha
duyarlı olmasını;
xvi. Endüstride yaşanan otonom gelişmelerin gelecekte yaratabileceği işsizlik durumlarına karşılık devletlerin şimdiden politika çerçevelerini oluşturmasını;
xvii.Güzel olan Dünya’ya ulaşmak için sorudan ve sorgulamaktan korkulmamasını;

“Bugünün gençleri olarak bu 2 önemli kelimenin anlamını kendimizce değiştirmeye başladık. Özellikle devlet, sorgulayan insanların çıkarlarına ters düştüğünü fark ederek bu bireylere çeşitli yaptırımlar uygulamaktadır. Yoksulluktan sıkılan bu cesaretli nesil, belirlenmiş sınırların sadece sorgulama yoluyla
aşabileceğini fark ederek kelimenin anlamını baştan oluşturmuşlardır. Sorgulamayan, sormayan ve bunlar yüzünden yoksulluğa hapsolmuş halk şok geçirmiş, rahata alışan devlet korkmaya başlamış ve bir nesli daha sınırlı olanlara dönüştürmek amacıyla çalışmalara başlamıştır. Sırf bu yaşanan çatışma
sebebiyle yoksulluk daha da artmış ve çağımızın en gizli savaşı, düşünce sa-
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vaşı başlamıştır. İşte sırf bu sebeple gizli kalmış düşünce savaşlarında en ön
cephede yer alarak bir şeyleri değiştirmeyi umuyoruz. Geçmişteki hataların
tekrarlanmamasını umuyor o ütopik dediğimiz, asla ulaşılamayacağını düşündüğümüz güzel dünyaya ulaşmayı istiyoruz.”
xviii. Beklentisi “hiçbir şey” olan insanların azalması ve daha umutlu insanların olması için yoksulluğun
azaldığı bir dünyada olmayı; (Grafik 7-8)
xix.

Yoksulluk ve benzeri birçok sorunla mücadelenin güçlü olabilmesi için fikir alışverişi ve istişarenin
tüm özelliklerinden faydalanılmasını beklemektedirler.

Eleştiriler Perspektifi
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 1 – Yoksulluğa Son” amacı doğrultusunda yapmak istedikleri eleştiriler gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri eleştirilere göre:
i.

Salgınla mücadele ile aşılanma konularında devletlerin adil davranmamasını ve ekonomik destek politikalarının yetersiz olmasını;

ii.

Hükümetlerin yoksulluğu sonlandırma ve diğer sürdürülebilir kalkınma amaçları konularında yeterli
seviyede birlikte hareket etmemelerini;

iii. İnsanların seçemedikleri coğrafyalarında kendilerinden önceki kişiler ve taraflarca yapılan yanlışlardan
dolayı yoksulluk ile mücadele ediyor oluşunun adaletsizliğini;
iv. Cinsiyet, ırk ve yaş gibi insanın kimliğini oluşturan özelliklerine göre oluşan eşitsizlikleri; (Grafik 9)
“Dünya genelinde tüm insanlara ‘insan’ olarak bakılırsa çoğu sorun ortadan kalkacaktır.”
v.

Gelir dağılımındaki eşitsizliklerden ötürü her geçen gün zengin olan ile dar gelirli kitle arasındaki makasın açılıyor oluşunu;

vi. İşe alım süreçlerinde liyakat olmadığı için haksız yoksullaşma ve zenginleşmenin var oluşunu;
“Gelişmiş ülkelerde işe başvuranlar arasında liyakat kriterine göre değerlendirilme yapılırken,
gelişmemiş yoksul ülkelerde işe alım süreçlerinde liyakatten ziyade işverenle olan akrabalık vb.
ilişkiler avantaj sağlamaktadır. Kendi ülkelerinde kabiliyetlerine uygun bir iş bulamayan nitelikli
işçiler, kendilerini tatmin edecek bir iş sahibi olabilmek için ülkelerini terk edip gelişmiş ülkelere
göç etmektedirler. Bu sebepten kaynaklanan beyin göçlerini durdurmak ve gelişmiş bir ülke haline gelebilmek için önemli adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz.”
vii. Eşitsizliği ve yoksulluğu azaltmak hususunda yapılan projelerin yetersiz olmasını ve Evrensel Temel
Gelir gibi yeni teorilerin dikkate alınmamasını;
viii. “Fast Fashion” gibi trendlerden ötürü ortaya çıkan işçi sömürüsünün birçok temel hakkı zedeliyor oluşunu;
ix. Tüketim çılgınlığı nedeni ile ihtiyaçlarımızdan çok daha fazlasını istemeye ve tüketmeye alıştırılıyor
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oluşumuzu;
“Dünyadaki ‘Akıllıca üretim-çılgınca tüketim’ kültürü son bulmalıdır. ‘Alın her şeyi tüketin her şey
sizin için’ diyen kapitalist sistemden uzaklaşmalı ve toplumsal konularda daha bilinçli olunmalıdır. Kimileri ihtiyacı olmayan her ürüne sahipken kimilerinin temel ihtiyaçlarını dahi gidermemesi
toplumdaki bölünmenin en büyük örneğidir ve BM toplumdaki bölünme ile yoksulluğa bir nokta
koymak istiyorsa tüketim çılgınlığı hakkında çalışmalara başlamalıdır.”
x.

Gerçekleştirilen gereksiz harcamalardan çok küçük bir kısmı ile birçok küresel sorunun finanse edilebilecek oluşuna duyarsız kalınmasını;

xi. Farkında olunmasına rağmen doğal afetlere karşı yeterince önlem alınmamasının oluşturduğu ekonomik risklerin yeterince ciddiye alınmamasını;
xii. Uluslararası kurumların ve devletlerin gençlerinin fikirlerini önemsiyor gibi yaparak sadece algılara yönelik pozisyon alışını;
“Gençlerin bu dünya hakkında büyük bir söz sahibi olmaması en büyük eleştirilerimizdendir. Dünya’nın geleceği için verilecek kararları sadece politik figürler vermemelidir, halk ve gençliğe bu
konuda inisiyatif verilmelidir.”
xiii. Zenginlerin mal varlıklarını arttırmak adına toplumun yoksul kesimlerini zor şartlar altında kullanılıyor
oluşunu eleştirmektedirler.
“Bu noktada şirketlere büyük pay düşmektedir. İş tanımı yerine insana verilen değeri ön plana çıkaran bir yapıyı benimsemezler ise finansal kazançları uğruna insani duygularını yitireceklerdir.”

Amaç Hususunda 10 Soru
Gençlerin “Yoksulluğa Son” amacı doğrultusunda Birleşmiş Milletler ve diğer tüm uluslararası kuruluşlara
sormak istedikleri arasından vurgulamak istediğimiz 10 soru:

1.

Sosyal güvenceden yararlanamayan binlerce insanın evrensel temel gelire bağlanmasını uygun buluyor musunuz?

2. Birleşmiş Milletler olarak aldığınız kararların kontrollerini sağlasaydınız insanlık şu an daha iyi bir yerde
olmaz mıydı?

3. COVID-19 nedeniyle yoksulluğun son 20 yıldır ilk kez bu kadar olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Sizce
bu olaydan ders çıkarıp ekonomi planlarımızı yeniden düzenledik mi?

4. Gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi, onlara daha kolay ulaşmak ve bu konularda bilinçlendirmek için
Türkiye kanadı olarak ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?

5. Günümüzde özellikle ekonomiyle bağlantılı çoğu örgüt ve kurum insanları birer sayı yerine koymaktadır. Birleşmiş Milletler’de bu yaklaşımın aşıldığını düşünüyor musunuz?

6. Birleşmiş Milletler gerçekten amaçlarıyla uyuşan bir kuruluş mudur?
7. Toplumdaki eşit olmayan gelir dağılımını ve dünyada 1,3 milyar kişinin temel insan haklarına ulaşamaması sorununu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
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8. Pandemi nedeni ile yaşanan gelir yoksullukları daha kronik yoksulluklara dönüşmüştür. Bu konuda ne
düşünüyor ve ne yapmayı planlıyorsunuz?

9. Biz gençler olarak dünyanın geleceği konusunda endişelenmekteyiz. Şu an önümüzde son tarihi 2030
olan bir kurtarma planı var. Eğer ki 17 SKA başarısız olursa dünyayı kurtarmak için ne planlıyorsunuz?

10. Bize 2030’dan sonra dünyanın tekrar geriye gitmeyeceğinin garantisini nasıl verebilirsiniz?

Anket Verileri
2C1N projesinin ilk yılı olması sebebi ile anket kurgusu daha çok konulara hakimiyetin ölçülmesi ve çeşitli hislerin sorgulanması üzerine hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda SKA alt hedeflerine ve göstergelerine
daha direkt teması olan bir kurgu hazırlanacaktır. Bu sene özelinde “Yoksulluğa Son” amacının tüm anket
verilerine 2c1night.org/ska1 adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda “Perspektiflerde Değinilenler” başlığı
altında çeşitli maddeleri desteklemek amacıyla iliştirilmiş olan grafikleri ve “Perspektifte Değinilmemişler”
başlığı altında bazı ek detayları inceleyebilirsiniz.

Perspektiflerde Belirtilenler

Grafik 1: 2F kodlu anket verisine göre gençlerin %54,2’si direkt
olarak yoksulluğun azalmadığını söylerken sadece %9,4’ü yoksulluğun azaldığını belirtti.

Grafik 2: 1B kodlu ankete göre gençlerin %85’i dünyadaki yoksulluğun durumuna çok veya biraz olmak üzere hâkim olduğunu düşünmektedir.

Grafik 3: 1E kodlu ankete göre gençlerin %69,3’ü dünyadaki
cinsiyet eşitsizliği ile yoksulluğun ilişkisine çok veya biraz olmak
üzere hâkim olduğunu düşünmektedir.

Grafik 4: 6E kodlu ankete göre gençlerin uluslararası kurumların etkileri konusunda ciddi ayrılıklar yaşadığı görülüyor. Buna
göre kurumların etkileri konusunda gençlerin %36,6’sı endişelenirken, %28,2’si endişelenmiyor ve %31,9’u arada kaldığını belirtiyor. Ancak Hisler Perspektifi vii. maddede belirttikleri üzere
yapılan projelerden ötürü memnun oldukları görülüyor.
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Grafik 5-6: 1F-2E kodlu anket verilerinde görüleceği üzere gençler, %58,9 oranında sosyal güvencelerin çeşit ve etkilerine hâkim,
%88,4 oranında ise sosyal güvencelerin yetersizliğinde yoksulluğun etkilendiğini düşünmektedirler. Beklentiler Perspektifi iii.
maddede de belirttikleri üzere bu konuda devletlerin daha fazla adım atmalarını beklemektedirler.

Grafik 7-8: 1C-1D kodlu anket verilerinde görüleceği üzere gençler ülkelerindeki yoksulluk hakkında %94,3 oranında ve çevrelerindeki yoksulluk hakkında %89,4 oranında çok veya biraz olmak üzere hakim olduklarını belirtiyorlar. Beklentiler Perspektifi xix.
maddede de belirttikleri üzere yoksulluğun olmadığı bir gelecek hayal ediyorlar.

Grafik 9: 6I kodlu ankete göre gençlerin %80,2’si cinsiyet eşitsizliği konusunda gelecek için endişelenmektedir. Eleştiriler Perspektifi iv. maddede de belirttikleri üzere eşitsizliklere karşı olduklarını, bu tür endişeleri aşmak üzere insanın sadece “insan” olarak
ele alınması gerektiğini belirtmektedirler.

Perspektiflerde Değinilmemişler
İncelenmek istenmesi durumunda yapılan anket çalışması hakkında ek olarak şu notları düşebiliriz:
▶ Gençlere “Yoksulluk” denediğinde akıllarına gelen ilk üç kelimeyi sorduğumuzda %33,9’u “Açlık”, %10,6’sı
“Para ve %10,7’si “Eşitsizlik” dedi. Ardından en çok belirtilen kelimeler ise sırası ile “Çaresizlik”, “Adaletsizlik”, “Ekonomi”, “Parasızlık”, “Fakirlik”, “Mutsuzluk” ve “Sefalet”.
▶ Bunlar haricinde anketin tamamını site üzerinden inceleyecek olmanız durumunda özellikle incelemenizi
önerdiğimiz anket veri kodları şunlardır: 1G, 1H, 2A, 2B, 2C, 2D, 2G, 2H, 2I, 3, 4, 5 ve 6D’dir.
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SONUÇ & ÖNERILER
Bulgular doğrultusunda gençler ile ulaştığımız sonuçlar ve öneriler.

Sonuç
Gençler, temel ihtiyaçlara erişim ve eşitsizlikler gibi bazı konuların halen günümüzde varlığını sürdürüyor
oluşunu büyük bir eksiklik olarak görüyor. Söz konusu birçok konunun çözümü konusunda yetkili kişilerin
bugüne kadar yeterli mücadeleyi göstermediklerini ve şu saatten sonra çok daha güçlü bir mücadele
gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu konuda sadece yetkilileri değil, aynı zamanda kendilerini
de sorumlu hissediyorlar. Hatta gözlemlediğimiz önemli bir nokta gençlerin kendilerinden sonra gelecek
olan nesiller adına da bugünden sorumluluk hissedebiliyor oluşu oldu. Aynı zamanda mücadelenin bireysellikten uzak bir şekilde kolektif ve çok sesli olması konusuna da sık sık vurgu yapıyorlar. Kendilerinin ve
yaşıtları olan birçok gencin daha çok dikkate alınmasını istiyorlar. Toplumsal farkındalıkların halen olması
gerekenden çok geride olduğunu ve buna yönelik olarak topyekûn bilinçlendirme çalışmalarının yapılmaya devam edilmesi ve arttırılması gerektiğini belirtiyorlar.
Analiz sürecinde dikkatimizi çeken bir başka önemli nokta ise gençlerin yaptığı empatinin boyutu oldu.
Haksızlığa maruz kalanlar kadar haksızlık yapanların da nedenlerini sorgulayan ve daha uzun vadeli çözümlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyen beyanlar gözlemlemiş olduk. Eleştiri noktasında ise çok daha net
çizgilere sahip bir kitle gördük. Gençler, gelir durumunun seviyesi fark etmeksizin yapılan lüzumsuz harcamaların yanlış olduğunu ve gelir dağılımı eşitsizliğinin her geçen gün daha da derinleştiğini belirtiyor.
Sık sık yetkililere ve uluslararası kurumlara harekete geçme davetinde bulunan gençler, mevcut projelerin
ve küresel çalışmaların yetersiz olduğuna inanıyorlar. Ancak yine de umutlu olduklarını ve her türlü çabanın süreci pozitif olarak etkilediğini söylüyorlar. Eşitsizliklerin her alanda çok güçlü bir etken olduğunu
belirtmekle beraber özellikle cinsiyet eşitliği noktasında ciddi bir hassasiyetin olduğunu görüyoruz. Bizi
heyecanlandıran önemli bir nokta ise Evrensel Temel Gelir gibi yeni modellere karşı merakın olduğunu
görmek oldu.
Sonuç olarak tüm beyanlar dikkate alındığında ifade edilebilir ki, geleceğin yetişkinleri olan gençler kendileri ve sonraki nesil adına günümüz yetişkinlerinin tutum ve davranışlarını yetersiz bulmakta ve daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. Söz konusu mücadelede kendilerinin muhatap alınmasını
ve elverişsiz kaidelere uyan taraftansa etkin ve kalıcı kaideleri üreten taraf olmak istemektedirler.
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Öneriler
Rapor süreci boyunca beyanlar ve anketler aracılığıyla yapmış olduğumuz gözlemler sonucunda gençler
tarafından öne sürülen konular hususunda yapılabilecek önerileri:
1.

Ulusal ve uluslararası konularda yetkili makamların gençleri ve fikirlerini dikkate alması,

2. Mevcut ve potansiyel sorunlar noktasında farkındalık çalışmalarının arttırılması,
3. Mücadele edilen küresel konularda bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimlerinin arttırılması,
4. Tüketim odaklı piyasa normları yerine sürdürülebilirlik odaklı sosyal piyasa normlarına geçilmesi,
5. Temel ihtiyaçlara erişim ve sosyal güvenceler konusunda küresel bir standardın yaygınlaştırılması yönünde çalışılması,
6. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda çeşitliliği ve adaleti sağlamak şartı ile periyodik olarak farklı milliyetlerden gençlere söz hakkı verilerek yaklaşımlarını sesli bir şekilde ifade etme hakkının tanınması,
7.

Toplumların istişareye açık hale gelmesi adına doğru bilginin ve özgür medyanın daha fazla desteklenmesi,

8. Sürdürülebilir kaynak yönetimi ve tüketimi hususunda daha fazla kampanya ve projenin gerçekleştirilmesi,
9. Dünya sorunlarını çözmek için daha somut adımların atılması,
şeklinde sıralayabiliriz.

19

