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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 eşlik eden sivil topluluklara: Circle Up, Habitat, imece, JCI Culture, Joint Idea, SADE;
Akademik anlamda bizlere destek olan danışmanlarımıza: Prof. Dr. Selma Karabey, Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, Gönül Şengül, Murat Bayramoğlu;
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, 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 çalışmalar ile gençlerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları farkındalığını arttırmayı hedefledik. Ardından bunun ötesine geçmek istedik ve gerçekten
uzun vadede etkisi olabilecek farklı bir proje oluşturmaya çalıştık. Fark ettik ki gençler sorumluluk aldıklarında öğrenme konusunda daha istekliler ve daha güçlüler. Ayrıca sahip oldukları zihinsel berraklık ile
unutmaya başladığımız hassasiyetleri hatırlatmak noktasında çok kıymetli bir enerjiye sahipler. Bizler de
bunu düşünerek 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 2, “Açlığa Son” için hazırlanmıştır. Süreçte beyan ve anket verileri olmak üzere gençler tarafından sağlanan 2 farklı veri girdisinden yararlanılmıştır.
1.

SKA 2, “Açlığa 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 2 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 2 özelinde hazırlamış olduğumuz 33 soruluk anketimizi bizler tarafından hiç eğitim almamış ve
2C1N projesi ile daha önce temas kurmamış olan 498 lise öğrencisi doldurmuştur. Yapılan veri temizliğinin ardından 411 adet anket analiz sürecine geçmiştir. 411 kişinin doldurduğu kabul edilen bu
ankette veri doğruluğu sapma payı, %20’lik kontrol ile %1,7 olarak tespit edilmiştir. Bu anket verilerinin küçük bir kısmı bu raporda “Bulgular” başlığı altında değerlendirilmiş olup tamamına 2c1night.
org/ska2 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
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SKA 2 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.
Beyanları analiz ettiğimizde ilk olarak adalet kavramı ve eşitsizlikler gözümüze çarpıyor. Gençler,
çok boyutlu bir adaletsizliğin olduğunu, açlık konusunda hem üretim hem de tüketim tarafında
eşitsizliklerin olduğunu belirtiyorlar. Gıda temelli
en büyük iki sorunun açlık ve obezite olmasındaki
tezatlığın, direkt olarak gıda dağılımındaki ve gıda
erişimindeki adaletsizlik olduğunun altını çiziyorlar. Bunların yanı sıra geçmişten bugüne uygulanan ve çevreye zarar veren gıda üretimi uygulamalarının, endüstriyel hayvancılığa yapılan yatırımın
ve verimli toprakları zarara uğratan stratejilerin
büyük yanlışlıklar içerdiğini paylaşıyorlar. Ekolojik
konularda şimdiye kadar verilen zarara karşı çok
net bir duruş ile eleştiri yaptıklarını görebiliyoruz.
Halen dünyada 5 yaş altı çocuklarda yetersiz beslenmenin var olmasına ve bunun sonucunda çocuklarda yaşanan çeşitli sağlık sorunlarının devam
etmesine çok ciddi tepki gösteriyorlar. Açlık sorununun kimlik fark etmeksizin herkesi etkilemesi
ve özellikle çocuk sağlığı üzerindeki kötü sonuçları
nedeniyle derin bir kaygı hissediyorlar.
Beklentilere baktığımızda ağırlıklı olarak devletlerin, uluslararası kuruluşların ve varlıklı kurumların sorumlu tutulduğunu anlıyoruz. Sürdürülebilir
tarım ekonomisinin ve üretiminin desteklenmesi,
tüm üreticilere lojistik ve depolama süreçlerinde
yaşanan israfı engellemeye yönelik destek verilmesi ve gıda sorunu ile mücadele için milliyetçi
yaklaşımlardan sıyrılarak daha küresel bir yaklaşım
sergilenmesi gerektiğine inanıyorlar. Daha adil bir
gıda sisteminin ve gıdaya erişimin temel bir hak
olarak herkese sağlanmasını istiyorlar. Bunu ya-
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parken enerjiyi, çevreyi, atığı ve eşitliği önemseyen
daha modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması gerektiğine inanıyorlar. Gerekli
yasal çerçevelerin oluşturularak aynı zamanda adil
ticaretin de dikkate alınması gerektiğine inanıyorlar. Biyoteknolojik altyapıya yapılan yatırımların
yanı sıra bu konuda bilgilendirme ve biyogüvenlik
gibi kavramların yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorlar. Gelecekte sahip olacağımız biyoçeşitliliğe
yönelik olarak bitki ve hayvan gen materyallerinin
korunması için topyekûn bir halk bilinçlendirmesinin de çok önemli olduğunu özellikle vurguluyorlar.
2C1N ve benzeri projelerde aynı kaygılara sahip
başka gençlerin varlığını ve gösterilen emeği görünce umutlarının arttığını belirtiyorlar. Umutlarının güçlenmesi ile sorumluluk hislerinin arttığını,
açlık sorununun daha rahat içselleştirilebildiklerini ve bunun sonucunda empati kabiliyetlerinin
arttığını söylüyorlar. Tüm bu motive edici hislerle
beraber devletlerin bu konuları yeterince ciddiye
almadığını ve açlık sorunu devam ettikçe sürekli
bir insanlık suçunun işlendiği hissinin var olacağını
söylüyorlar. Bu konularda devletlerin yeni nesillere
söz hakkı vermesini ve çözüm geliştirme konusunda potansiyeli olan gençleri desteklemesini bekliyorlar. Dünyada bu konularda bilincin artması için
özellikle sanatın gücünün kullanılmasını istiyorlar.
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:

“...Açlık problemini ortadan kaldırmaya yönelik imkâna, çözüme ve
güce sahipken teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde neden
hala açlık problemi tam anlamıyla
çözülemedi?”

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/ska2
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 “Açlığa Son” amacı ve ajandası doğrultusunda beyan verileri için katılımcıların üçte biri olan 30
katılımcı katkıda bulunmuştur. Anket dolduran lise öğrencilerinden 411 tanesi anketi sadece “Açlığa 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 “Açlığa Son” komitesindeki gençlerin paylaşmış oldukları beyanlar ve “Açlığa 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 2 – Açlığa Son” amacı doğrultusunda “Bugüne kadar dünyada
olanlar hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusu gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri düşüncelere göre:
i.

Açlığın yetersiz beslenmekten ziyade bilinçsizlikten gerçekleştiğini ve gelişmiş ülkelerdeki gıda israfının gıda adaleti hususunda küresel boyutta ciddi dengesizlikler oluşturduğunu;

ii.

Büyük üreticilerin aksine küçük üreticilerin modern hasat ve depolama imkanlarına sahip olmamaları
ve devletlerin bu açığı kapatmaya yönelik gerekli desteği sunmayışından ötürü hem hasat hem depolama aşamalarında ciddi gıda israflarının önüne geçilemediğini;

iii.

Bilinçsiz tüketim nedeni ile insanların ihtiyaç temelli değil de isteklerine göre tüketim gerçekleştirmesinin gıda israfını çok ciddi bir şekilde etkilediğini; (Grafik 1)

iv.

Açlığın günümüz dünyası için “adaletsizlik” kavramı ile ilişkilendirilebileceğini; (Grafik 2)

v.

Açlık durumunun oluşması hususunda sadece tüketiciler tarafında değil, aynı zamanda üreticiler tarafında da çeşitli adaletsizlikler olduğunu;

vi.

Kadınların ekonomik yaşama katılmasının ve refah seviyesinin yükselmesinin açlığın sonlandırılmasında önemli bir nokta olduğunu;

vii. İnsanların kişisel kimlikleri ve düşünceleri fark etmeksizin açlık sorunu yaşamaması gerektiğini ancak
aksine dünyadaki açlığın devam etmesinde ayrımcılıkların çok ciddi bir rol oynadığını;

“Gençler olarak ırk, cinsiyet, cinsel kimlik, fikir, dini görüş, meslek ve daha nice
‘ayrımcılık yapılmaya müsait’ konular fark etmeksizin, hiçbir insanın aç kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Fakat ne yazık ki dünyadaki işlerin pek de
böyle ilerlemediğini düşünüyoruz. Azınlık gruplar ve kadınlar özelinde bakıldığında, bu insanların açlığı daha şiddetli yaşadıklarına inanıyoruz.”
viii. Mevcut dünya nüfusunun daha fazlasına yetebilecek olan kaynakların dengesiz paylaşımından ötürü
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oluşan eşitsizliğin açlık problemini etkilediğini;
ix.

Besin temelli en büyük iki sorunun açlık ve obezite olmasının adaletsiz besin dağılımı konusunda
kanıt oluşturduğunu;

x.

Uluslararası Biyogüvenlik Protokolü’nün sağlamış olduğu bilgi transferinin yanı sıra biyogüvenlik kavramının her geçen gün daha çok anlaşılıyor oluşunun çok faydalı olduğunu;

xi.

Biyoteknolojik altyapının geliştirilmesine ek olarak biyoçeşitlilik hakkında eğitici çalışmaların yapılması gerektiğini;

xii. Lojistik ve depolama sürecinde uygun şartlar sağlanmadığında gıda erişiminin olumsuz etkilendiğini;
(Grafik 1)
xiii. Salgın hastalıklar, pandemi, savaş ve çatışma gibi olağanüstü durumlarda yeterli önlem alınmadığı
takdirde bu durumların enflasyonu olumsuz etkileyerek raflardaki fiyatları artıracağını ve gıdaya erişimde sorunlara yol açacağını;
xiv. Tarım ekonomide ve üretimin devamlılığında büyük rol oynadığı için devlet tarafından tarıma yatırım
yapılmasının, üreticilerin tarıma teşvik edilmesi ve tarım arazilerinin sanayileşmeye açık hale gelmeden tarım için doğru şekilde kullanılmasının gerektiğini;
xv. Geçmişte doğru olmayan tarım yöntemlerinin kullanılmasıyla açlığın azaltılmasında yeterince etki
elde edilemediği, günümüzde ise sürdürülebilir tarım yöntemlerinin kullanılması ve tarımda teknolojinin gelişimiyle açlıkla mücadele konusunda ciddi bir fırsat elde edinildiğini;
xvi. Plastik atıkların ve geri dönüştürülemeyen malzemelerin doğaya atılmasıyla birlikte ortaya çıkan mikro plastiklerin tarım ve deniz ürünlerinde bulunmasıyla beraber gıda güvensizliğinin arttığını;
xvii. Pandemi sürecinde politik nedenlerden ötürü ülkelerin ihraç edeceği ürünü stoklaması sonucunda
dünya genelinde açlığın şiddetlendiğini;
xviii.Küresel ısınmanın açlığı tetikleyen faktörlerden biri olduğunu, ülkelerin bu konuda farklı yaklaşımlarda bulunduğunu, özellikle gelişmiş ülkelerin olaydan daha az etkilediği için umursamaz bir tavır
içerisinde olduğunu ve bu konudan en çok etkilenen ülkelerin yoksul ülkeler olduğunu;
xix. Sanatın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı küresel anlamda yayma gayesiyle kullanılmasının efektif
olacağını ve kitleleri harekete geçirme konusunda doğru bir yöntem olabileceğini;
xx. Coğrafi keşiflerin ardından kaynak tüketimi bakımından dünya dengesinin bozulduğunu, güçlü ülkelerin daha az güçlü ülkeler üstünde hakimiyet kurduğunu, kaynak tüketiminin arttığını ve sonuç
olarak gıda erişiminde eşitsizliklerin oluştuğunu düşünmektedirler.

Hisler Perspektifi – Bugün
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 2 – Açlığa Son” amacı doğrultusunda “Bugün dünyada olanlar
hakkında neler hissediyorsunuz?” sorusu gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri hislere göre:
i.

“Açlığa Son” amacı doğrultusunda yapılan projelerin motive edici bir yönü olmakla birlikte gösterilen
emeğin devletler tarafından ciddiye alınmadığını ve devletlerin sorumluluklarını yerine getirmediklerini;
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ii.

Yanlış politikalar sebebiyle insanlar arasında ayrımcılık yapıldığını, bu durumun hüsran hissi oluşturduğunu ve beraberinde sorunu çözme azmini güçlendirdiğini;

“‘Açlığa Son’ amacı doğrultusunda yapılan projelerin olumlu yönde bir yol kat
etmesi bizi motive edip umudumuzu arttırsa da yapılan bu projelerin büyük
bir çoğunluğuna devletlerin yeterli ilgiyi göstermediğini hissediyoruz.”
iii. Açlık çeken bir insanın yeterli beslenememesinden kaynaklanan fizyolojik ve psikolojik sağlık sorunlarının, özellikle açlığın çocuk gelişimi üzerindeki (bodurluk ve aşırı zayıflık gibi) etkilerinin kaygılandırıcı
olduğunu; (Grafik 3)
iv. Beslenmenin en temel insani haklarından biri olması sebebiyle kişinin yaşadığı açlık sorununun bir
insanlık suçu işlendiği hissi verdiğini; (Grafik 4)
v.

Verimli arazilerin tarım dışı amaçlarla kullanılmasının hatalı olduğunu;

vi. 2C1N projesiyle “Açlığa Son” özelindeki sorunlarda farkındalıklarının arttığını ve sorunun daha iyi benimsenip açlık sorunuyla karşı karşıya olan kişilerle daha rahat empati kurduklarını;
vii. Dünyada fark yaratmak isteyen ve bunun için çabalayan gençlerin varlığının görülmesi ile problemin
çözümüne dair umutlarının arttığını;

“Yeni neslin açlık da dahil olmak üzere her konuda daha farkındalık sahibi ve
girişimci olduğunu düşünüyoruz, bu da bize umut ve güç veriyor.”
“Biz geleceğe bakınca birçoğunun hissetmediği ama onsuz da pek fazla bir
şey yapılamayacak olan duyguyu, umudu da hissettik. Çünkü açlığın nedenlerini ve bu nedenleri ortadan kaldıracak birçok çözüm olduğunu gördük. Ayrıca bu proje bize dünyada fark yaratmak isteyen ve bunun için çabalayan
gençler olduğunu gösterdi.”
viii. “Açlığa Son” amacı doğrultusunda yapılan projelerin geleceğe dair inancı arttırdığını ve problemin
çözümüne dair daha çok sorumluluk kazandırdığını hissetmektedirler.

“Belki sorumlusu biz olmasak da ileride -bu proje aracılığıyla şimdi bile- söz
sahibi olacağımız için sorumluluk duygusunu hissetmekteyiz.”

Beklentiler Perspektifi - Gelecek
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 2 – Açlığa Son” amacı doğrultusunda “Geleceğimiz hakkında hangi beklentilere sahipsiniz?” sorusu gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri beklentilere göre:
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i.

Kırsal altyapı, tarımsal araştırma teknolojileri, gen ve tohum bankalarına gereken önemin verilip bitkilerin ve hayvanların genetik materyallerinin korunması için çiftçiler ve küçük çaplı işletmelerden başlayarak harekete geçilmesini;

ii.

Azalan biyoçeşitlilikle mücadele için küresel anlamda avlanma kurallarının güçlendirilmesi ve daha
hassas kontrol mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini; (Grafik 5)

iii. Devletlerin açlık gibi küresel sorunlarda kendi milletlerinin ötesinde daha küresel ve istikrarlı bir yaklaşım sergilemesini;

“…Devletlerin sadece kendilerini etkileyen sorunlarda değil tüm insanlığı etkileyen küresel sorunlarla da ilgilenmelerini bekliyoruz…”
iv. Her çocuğun en doğal hakkı olan sağlıklı besine ulaşma ve insani ortamlarda yaşama hakkının temin
edilmesini;

“Her çocuğun en doğal hakkı olan, sağlıklı & hijyenik besine ulaşma ve insani
ortamlarda yaşama hakkının gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.”
v.

Dünya sorunlarına duyarlı ve farklı çözüm önerilerinde bulunma potansiyeli olan gençlerin desteklenmesini;

vi. Küresel sorunlardan daha çok etkilenen azınlık ve dezavantajlı grupların bu sorunlara karşı güçlendirilmesini ve desteklenmesini;
vii. Tarımsal araç ve gereçlere erişimde cinsiyet eşitliğinin sağlanarak gıda erişimi ve üretimi konusunda
daha adaletli bir toplum oluşturulmasını; (Grafik 6-7)
viii. Açlık ile mücadele kapsamında cinsiyet eşitliğini gözetmenin, aynı zamanda farklı amaçlar noktasında
da projelendirilmesinin mümkün olması ile:
▶ Psikolojik veya fiziksel şiddet görmüş kadınların,
▶ Gerekli eğitimleri aldığı ve tarımsal bilginin aktarıldığı,
▶ Rehabilite olması amacıyla güvenli çiftliklere yerleştirilmesi,
▶ Travmatik sorunlar sonrası bir iş ile meşgul olma durumunun getirdiği iyileşme etkisi,
▶ Çiftçilik yapmayı öğrenen kadınların açlık sorunu ile mücadele etmenin yanı sıra ekonomik özgürlüğünü kazanması gibi durumları sağlayan bu ve benzeri projelerin yapılmasını;
ix. Gıda dağılımındaki eşitsizliklerin açlığı tetiklediği göz önünde bulundurularak daha adil bir dağıtım
sisteminin kurulması ve bu sistemin şeffaf bir şekilde verilerle takip edilebilmesini; (Grafik 1)
x.

Küçük çaplı üretici ve işletmelerin öneminin anlaşılmasını sağlamak için vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını;
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xi. Geleneksel tarımdan uzaklaşıp enerjiyi, çevreyi ve atık üretimini göz önünde bulunduran daha dayanıklı ve inovatif yöntemlere sahip olan sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçilmesini;

“…Tarımda dijitalleşme ürün verimliliği, zaman yönetimi ve ürün miktarı konusunda önemli derecede fayda sağlamaktadır. Biz de tarım 4.0’a geçilmesine
olumlu bakıyor ve her ülkenin dijitalleşme yolunda gitmesini bekliyoruz.”
xii. Sürdürülebilir tarım teknikleri üzerine stratejiler oluşturulması ve bu stratejilerin açlıkla mücadele kapsamında yaygınlaştırılmasını;
xiii. Doğu Asya ve Latin Amerika gibi ülkelerde tarım işçisi olarak çalışan çocuk ve kadın işçilere adil hak
ve ödeme yapılmadığı, bu işçi hakkı ve adil ticaret ihtiyacına yönelik olarak yetkililerin yasal yollarla
çözümler üretmesini;
xiv. Geleceği asıl yaşayacak olan gençlerin dünyada söz sahibi olmasını, seslerinin daha fazla duyulması ve
gerçek anlamda dikkate alınmasını, sorunlara karşı ürettikleri çözüm fikirlerinin göz önünde bulundurulmasını beklemektedirler.

“Farkındalık sahibi bireylere, özellikle de geleceğin sahibi olan gençlere daha
fazla söz verilmesini bekliyoruz çünkü şu anda sürmekte olan çalışmalar sorunların çözümü anlamında yeterli olmuyor.”

Eleştiriler Perspektifi
Komitemizin ajandasını oluşturan “SKA 2 – Açlığa Son” amacı doğrultusunda yapmak istedikleri eleştiriler
gençlere soruldu.
Buna göre gençler, beyan ettikleri eleştirilere göre:
i.

Gıda üretiminin daha kolay ve kârlı olması için tercih edilen bazı zararlı uygulamaları ve ekolojiye zarar
veren sistemleri biyolojik çeşitlilik kaybına neden olmasından ötürü;

ii.

Açlıkla mücadele edilmek istenirken ortaya çıkabilecek ve gençler tarafından uygunsuz eylemler olarak nitelenebilecek olan faaliyetleri, örneğin endüstriyel hayvancılığı;

iii. Adil ticareti desteklemekle beraber çocukların işçi olarak çalıştırılmasını;
iv. Dünyada halen 5 yaş altı çocuklarda yaşanan yetersiz beslenme sorunu yüzünden zayıflık ve bodurluk
başta olmak üzere çocuk sağlığını etkileyen diğer negatif sonuçları ve hatta bunların çocuk ölümüne
neden oluşunu;
v.

Besin üretimi için gerekli toprakların, atıklarını çevreye boşaltan birtakım tesislerce kirletilmesini ve bu
toprakların veriminin düşürülmesini;

“Şirketlerin çevreyi kirletmesi gibi çevremize zararlı birçok olaya göz yumulu-
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yor. Ancak bunlar bir an önce durdurulmazsa bir gün işlenecek toprağa, sulama yapılacak suya, en sonunda da tüketecek besine sahip olamayız. “
vi. Küresel sorunlarda hem toplumun bilinçsizliğini hem de medyanın konuyu yeterli ve doğru bir şekilde
yeterince gündeme getirmemesini eleştirmektedir.

“Açlık küreseldir aynı zamanda gündem olmadığı sürece herkesin kanıksadığı, unutup yaşamına devam ettiği bir problemdir. Medyanın günümüzde
etkisinin büyük olduğu aşikâr, başta yayın organları olmak üzere medyanın
bu sorunları insanların önüne güncel olarak sunmaması bu probleme olan
duyarsızlığa yol açıyor.”

Amaç Hususunda 10 Soru
Gençlerin “Açlığa Son” amacı doğrultusunda Birleşmiş Milletler ve diğer tüm uluslararası kuruluşlara sormak istedikleri arasından vurgulamak istediğimiz 10 soru:
1.

Çoğu ülkenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşamayacağı öngörülüyor. BM olarak ülkelerin
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşamaması durumunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bir B planınız var mı?

2.

2030’a kadar hedefler gerçekleşmezse ne olacak?

3.

Biz gençleri bu 17 amaç dışında gelecekte ne gibi sorunlar bekliyor olabilir, 17 amaç dışında başka
amaçların altyapısı oluştu mu?

4. Birleşmiş Milletler olarak kendinizin açlıkla mücadele konusunda olumlu ve olumsuz yönlerini paylaşabilir misiniz? Hangi yönde eleştirileriniz daha fazla olurdu?
5.

Açlık, yıllardır mühim bir problem olarak varlığını sürdürmesine rağmen lojistik ve politik anlamda
uluslararası büyük aksiyonlar alınması hususunda neden bu kadar geç kalındı?

6. Birleşmiş Milletler açlık problemini ortadan kaldırmaya yönelik imkâna, çözüme ve güce sahipken teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde neden hala açlık problemi tam anlamıyla çözülemedi? BM
perspektifinden yorumlayabilir misiniz?
7.

Değişen iklim dengelerinden dolayı tehlikeye giren tarım ve hayvancılık konularında nasıl uluslararası
kararlar alınacak ve halihazırda var olan anlaşmalar dürüstçe uygulanacak mı?

8. Bir BM kuruluşu olan UNICEF neden açlık çeken ülkelerin iyi durumdaki şehirlerinde bulunuyor?
9.

Pandemi sürecinde BM olarak etkili olduğunuzu düşünüyor musun?

10. 17 SKA tamamlanabilirse gelecekte bu tarz SKA’lara tekrardan ihtiyaç duyulur mu?
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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 “Açlığa Son” amacının tüm anket verilerine
2c1night.org/ska2 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: 3 kodlu ankette görüldüğü üzere gençlerin %31,1’i israfın, %6,6’sı tedarik ve lojistik sorunlarının ve %50’si adaletsiz dağıtımın açlığı en fazla etkileyen faktörler olduğunu düşünmektedir.

Grafik 2: 2J kodlu ankette görüldüğü üzere gençlerin %89,1’inin
kesinlikle katılıyorum ya da katılıyorum ifadeleriyle sosyal güvencelerin yetersiz kaldığını düşünmektedir.

Grafik 3: 1G kodlu ankette görüldüğü üzere gençlerin %77,8’i
açlık ve çocuk gelişimi ilişkisine hâkim ya da çok hâkim olduklarını ifade etmişlerdir.

Grafik 4: 2I kodlu ankette görüldüğü üzere gençlerin %94,9’u
adaletsizliğin açlığı kötü etkilediğini belirtmektedir.

Grafik 5: 9K kodlu ankette görüldüğü üzere gençlerin %87,3’ü
gibi büyük bir çoğunluğu biyoçeşitlilik konusunun geleceği
hakkında endişe duymaktadır.
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Grafik 6-7: 9J-9I kodlu anketlerde görüldüğü üzere gençlerin %91,7’si gibi büyük bir çoğunluğu gıda erişiminin gelecekteki durumu hakkında ciddi derecede endişe sahibi olduğunu belirtirken %66,7’si cinsiyet eşitsizliğinin açlığı olumsuz etkilediğini düşünmektedir.

Perspektiflerde Değinilmemişler
İncelenmek istenmesi durumunda yapılan anket çalışması hakkında ek olarak şu notları düşebiliriz:
▶ 1A ve 1B kodlu anket verilerine bakılacak olursa eğer gençlerin halen SKA’lar ve “Açlığa Son” amacı
nezdinde hakimiyeti çok yüksek değildir.
▶ 1C, 1D ve 1E kodlu anket verilerine göre gençlerin %25,8’i dünyadaki açlık durumuna, %14,1’i ülkelerindeki açlık durumuna ve %20,4’ü çevrelerindeki açlık durumuna hâkim olmadıklarını belirtmişlerdir.
Bu da aslında açlık konusundaki hakimiyetin SKA’lardan bağımsız olarak aslında var olduğunun
düşünüldüğünü göstermektedir.
▶ 9E kodlu anket verisine göre gençlerin %71,1’i uluslararası kurumların etkileri hususunda endişelendiğini belirtmektedir. Bu durumda devletlerin, kurum ve kuruluşların sundukları verilerde ve aldıkları aksiyonlarda daha şeffaf adımlar atmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.
▶ 9D kodlu anket verisinde göre gençlerin %92’si dünyadaki açlık konusunda endişe duyduklarını ifade etmektedir. Aynı anket grubuna “Açlık” dendiğinde akıllarına ilk gelen üç kelimeyi sorduğumuzda %25’i “Afrika”, %25’i “Yoksulluk”, %15’i “Adaletsizlik” ve %12’si “İsraf” demiştir. Açlık kavramının Afrika
ile bu oranda eşleşmesini, Afrika’nın uzun ve kronik bir şekilde bu konudan mustarip olmasına karşı
bir farkındalık olarak görebiliriz.
▶ 8 kodlu anket verisine göre gençlerin %87,8’i COVID-19’un açlık üzerinde kötü ya da ciddi derecede
olumsuz bir etki yarattığını düşünmektedir.
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SONUÇ & ÖNERILER
Bulgular doğrultusunda gençler ile ulaştığımız sonuçlar ve öneriler.

Sonuç
Gençler, temel ihtiyaçlara erişim ve eşitsizlikler gibi bazı konuların günümüzde halen varlığını sürdürüyor
oluşunu büyük bir eksiklik olarak görüyor. Bu hususta insanların doğdukları coğrafya veya sahip oldukları
kimlik nedeni ile açlık sorunundan halen muzdarip olmalarına ciddi tepki gösteriyorlar. Özellikle 5 yaş altı
çocukların farklı coğrafyalarda yaşamakta oldukları için açlık sorunu yaşamalarından ötürü derin bir kaygı
duyuyorlar. Bu tür durumların yaşanmasında hem tüketimde hem de üretimde yaşanan çok boyutlu adaletsizliklerin önemli bir rolü olduğunu düşünüyorlar. Mevcut kaynaklarda yaşanan eşitsizliklerin yanı sıra
gıdada yaşanan kayıpların da açlık konusunda farkında olunması gereken bir konu olduğunu belirtiyorlar.
Küçük büyük fark etmeksizin lojistik ve depolama süreçlerinde yaşanan kayıplara karşı ulusal ve uluslararası önlemler alınması gerektiğine inanıyorlar.
Üretim ve lojistik sürecindeki israfın yanı sıra tüketim davranışlarından kaynaklanan israfın da açlık ile mücadelede çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorlar. Kişilerin bu konuda bilinçsiz olmasını ve medyada
bu konunun yeterince işlenmemesini eleştirirken; bu konudaki bilincin artması için sanatın ve medyanın
gücünün kullanılmasını öneriyorlar. Aynı zamanda 2C1N ve benzeri projeleri, bu tarz projelerde aynı kaygılara sahip başka gençlerin varlığını ve gösterilen emeği gördüklerinde umutlarının arttığını belirtiyorlar.
Umutlarının güçlenmesi ile sorumluluk hislerinin arttığını hissediyorlar.
Gençler, ekolojinin geçmişte görmüş olduğu zararı ve hala zarar veren uygulamaları çok net bir duruş ile
eleştiriyor. Çevreye zarar veren gıda üretimi uygulamalarının yanlış olduğunu, verimli toprakların kirletilmesinin büyük bir hata olduğunu ve bu konularda yeterli adım atılmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu sık
sık vurguluyorlar. Bu hususta sürdürülebilir tarım ekonomisinin ve üretiminin desteklenmesi gerektiğinin
altını çiziyorlar. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi sürecinde enerjiyi, çevreyi, atığı ve
eşitliği önemseyen daha modern ve sürdürülebilir metotların uygulanması gerektiğine inanıyorlar.
Analiz sürecinde dikkatimizi çeken bir başka önemli nokta ise gençlerin sanılanın çok ötesinde bir vizyon
ile uzun vadeli tasarılar sunuyor oluşu oldu. Sadece bugünlerin çözüme değil, yarınlar da çözüme ihtiyacı
olduğunu belirten gençler; adil ticaret kavramının yaygınlaşması gerektiğini ve endüstriyel hayvancılık gibi
yanlış uygulamalardan da uzaklaşılması gerektiğini söylüyorlar. Dünyanın daha verimli ve daha az zararlı
gıda üretimi stratejilerini takip etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gelecekte sahip olacağımız biyoçeşitliliğe
yönelik olarak bitki ve hayvan gen materyallerinin korunması için gen bankalarına yönelik teşviklerin ve
regülasyonların güçlendirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Biyoteknolojik altyapıya yapılan yatırımların yanı
sıra bu konuda bilgilendirme ve biyogüvenlik gibi kavramların yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorlar.
Proje sonunda gençlerin, açlık sorununu daha rahat içselleştirilebildiğini ve bunun sonucunda empati kabiliyetlerini daha güçlü ifadeler ile yansıttıklarını görebiliyoruz. Ancak tüm bu motive edici hislerle beraber
açlık sorunu yetkili kurum ve kuruluşların yeterince ciddiye almadığını ve bu durumun geleceğimiz için bir
insanlık suçu olduğunu belirtiyorlar.
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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.

Devletlerin, üretim ve tüketim aşamasında milliyetçi yaklaşımlardan ziyade küresel bir yaklaşım sergilemesi,

2.

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

3.

Gıda dağılımındaki adaletsizlik ile mücadelenin adil ticaret gibi birçok güncel kavram ile desteklenmesi,

4. Sürdürülebilir, verimli ve daha az zararlı gıda üretimi için küresel stratejilerin oluşturulması,
5.

Küresel anlaşmaların soyut pozisyonundan sıyrılarak somut çözümlere ve gelişmelere yansıması,

6. Herkesin kimliğinden bağımsız bir şekilde güvenilir gıdaya ulaşabilmesi,
7.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kaynakların verimli kullanımı için teknolojinin daha efektif kullanılması,

8. Toplumsal farkındalığı artırmak için medya ve sanatın gücünden yararlanılması,
şeklinde sıralayabiliriz.
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