
• Mevcut katılımcı mekanizmaları
geliştirerek ve yenilerini
yaratarak AB karar verme
sürecinin her aşamasında anlamlı
genç katılımı ve diyaloğu garanti
edin. 

• AB'nin nasıl çalıştığı, nasıl dahil
olacağı ve sunduğu fırsatlar
hakkında kaliteli tarafsız ve genç
dostu bilgilere eşit erişim
sağlayın.

• Resmi ve resmi olmayan
ortamlarda Avrupa ve AB ile ilgili
eğitimi tanıtın ve artırın.

• Eşit vatandaşlık ilkesi
doğrultusunda tüm üye
devletlerin siyasi ve idari AB 
organlarında adil temsilini garanti
eder.

• Bütçeyi ve AB gençlik
programlarının etkisini artırın.

• Gençlerin demokratik açığı, 
şeffaflık ve görünürlük eksiğini
ele alarak AB projesine olan
güvenini kazanın.

• Gençlik dostu, AB politikalarının
etkisini ve etki değerlendirmesini
kurumsallaştırın.

Gençlik Hedefleri, Gençlik 2017-18 ile Yapılandırılmış
Diyaloğun sonucudur. Avrupa'nın her yerinden
gençlerin görüşlerini temsil ediyorlar.

AB’YI GENÇLERLE
BULUŞTURMAK

Avrupa projesine ait gençlik duygusunu teşvik edin ve
AB ile gençler arasında güvenin yeniden kazanılması
ve katılımın artırılması için bir köprü inşa edin.
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2 • Ayrımcılıkla mücadele etmek ve
kültürel, politik ve sosyo-
ekonomik yaşamda tüm
cinsiyetler için eşit haklar
sağlayın.

• Özellikle medyada toplumsal
cinsiyete dayalı eşitsizlik ve
ayrımcılık konusunda evrensel
farkındalık elde edin. 

• Cinsiyete dayalı şiddeti, tüm
formlarında ele alıp sonlandırın.

• Basmakalıp cinsiyet rollerini
ortadan kaldırın ve eğitim
sistemlerinde, aile yaşamında, iş
yerinde ve diğer yaşam
alanlarında farklı cinisyet
kimliklerini kucaklayın. 

• İşgücü piyasasındaki cinsiyete
dayalı yapısal ayrımcılığı sona
erdirin ve eşit haklar, erişim ve
fırsatlar sağlayın.

• Gençlerim eşit şartlarda
çalışmasını sağlamak için
sorumluluklarının ve ücretin eşit
bir şekilde paylaştırılmasını
sağlayın.

• Örgün ve yaygın eğitime eşit
erişimin destekleyin ve eğitim
sistemlerini toplumsal cinsiyete
duyarlı yaklaşımlar izleyin.

Gencin tüm yaşam alanlarında cinsiyet ve cinsiyete 
duyarlı yaklaşımların eşitliğini sağlayın. 

Cinsiyete dayalı ayrımcılık hala gençleri, özellikle enç kadınlaı 
ekilemekedir. Non-Binary ve LGBTIQI+ genler dahil olmak 
üzere tüm gençler için eşit fırsatlara ve haklara erişim 
sağlanmalı. 

CINSIYET EŞITLIĞI

www.youthgoals.eu



• Gençleri eleştirel ve sorumlu
kullanıcılar ve bilgi üreticileri olmak
için güçlendirin.

• Gençlerin, sürekli yanıltıcı
haberleri tanıma ve bildirme; 
kullanılan haber kaynaklarının
doğruluğunu doğrulama becerisine
sahip olmalarını sağlama.

• Gençlerin çevrimiçi ve çevrimdışı
olarak nefret söylemi ve ayrımcılığı
tanıma ve bildirme yetisine sahip
olmalarını sağlayın.

• Gençlerin saygılı, hoşgörülü ve
şiddet içermeyen diyaloğa
çevrimiçi ve çevrimdışı olarak
katılmalarını sağlayın.

• Etik kurallar ve kalite standartlarını
takip eden anlaşılır gençlik dostu
bilgilere kolay erişim sağlayın.

• Ebeveynlerin ve bakıcıların ve
gençleri eğitmek ve eğitmekle
ilgilenen herkesin medya ve dijital
okuryazarlık becerileri ile
donatıldığından ve genç insanlar

için güvenilir bilgi kaynakları
olduklarından emin olun.

BILGILENDIRICI VE YAPICI
DIYALOG

RUH SAĞLIĞI VE REFAH

Gençlerin güvenilebilir bilgilere daha iyi 
erişebilmelerini, bilgileri eleştirel bir şekilde 
değerlendirme; katılımcı ve yapıcı diyaloğa girme 
yeteneklerini desteklemeyi sağlayın. 

Gençler, bilginin doğurluğunu ve güvenirliğini teyit etmekte 
zorlanılar. Medya otamında gezinmek ve yapıcı diyaloğa sahip 
olmak için daha donanımlı olmalıla
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• Bireysel becerilerin ve güçlü
yönlerin takdirini artırarak öz-
farkındalık ve daha az rekabetçi
zihniyetlerin gelişimini teşvik edin

• Hastalık sırasında ve sonrasında
ruh sağlığı sorunları olan kişilerin
kendi çalışmalarını sürdürme, 
yeteneklerini sağlamak için çalışma
haklarını korumak için çalışın

• Herkes için, özellikle de marjinal
gruplar için zihinsel sağlık
hizmetlerine kapsamlı bir yaklaşım

geliştirin.

• Gençlerle profesyonel olarak
ilgilenen herkes için, aynı zamanda
aileler ve arkadaşlar için yüksek
kaliteli "akıl hastalığı için ilk yardım
eğitimi" sağlayın.

• Tüm sağlık kurumlarında yüksek
kaliteli zihinsel sağlık hizmeti
sağlayarak kapsayıcı, saygılı ve iyi
finanse edilmiş bir tedavi sağlayın.

• Gençlerin, daha iyi zihinsel esenlik
için gerekli olan bilgi ve becerilerle
donatılmasını sağlayan önleme
tedbirlerine odaklanın.

• Akıl hastalığının damgalanmasına
karşı mücadele etmek ve
farkındalık yaratmak için
programlar geliştirin

Zihinsel refahı daha iyi sağlayın ve zihinsel sağlık 
sorunlaının damgalanmasına son verin, böylece üm 
gençlerin sosyal dahil edilmesini teşvik edin.

Avrupa  çapında önemli oranda artan genç nüfus, akranları arasında  
yüksek stres, anksiyete, depresyon ve diğer akıl hastalıkları gibi 
zihinsel  sağlık sorunlaının yaygınlığı konusundaki endişeleini dile 
getiriyor. Gençle ugün karşı karşıya kaldıklaı muazzam  toplumsal  
baskılardan bahsediyor. İyi bir genç akıl sağlığına ihtiyaç olduğunu 
ifaed ediyor. 

• Hertürlü ayrımcılığa ve nefret
söylemine karşı mücadele etmek
için yasal koruma sağlamak ve
uluslararası yasal araçları
uygulamak, gençlerin çeşitli
ayrımcılığa maruz kaldığını kabul
etmek. 

• Marjinalleştirilmiş gençlere, 
kendilerine sunulan alanlaın, 
fırsatların ve deneyimlerin farkında
olduğunda emin olmak için bilgi
edinme gücünü güçlendirin.

• Bütün dışlanmış gençlerin, katılım
tüm boyutlarına hitap eden, örgün
ve yaygın eğitim ortamlarına eşit
erişime sahip olduklarından emin
olun. 

• Eğitimcilerin dışlanmış gençlerle
çalışma kapasitelerini güçelndirin. 

• Diyoloğu ve sosyal uyumu teşvik
etmek ve ayrımcılık, kayırmacılık
ile mücadelet etmek için daha fazla
alan, fırsat, kaynak ve program
sağlayın. 

• Yaşanabilir ücret, adil çalışma
koşulları, kaliteli sağlık hizmetleine
evrensel eişim hakkını uygulayarak
sosyal desteği güçlendirin ve
dışlanmış gençler için özel önlemle
alın. 

• Dışlanmış (Marjinalleştirilmiş) 
gençlerin tüm karar verme
süreçlerine katılımlaını ve özellikle
hakları, refahı ve çıkarları ile ilgili
süreçlerde kilit aktörler
olduklarından emin olun. 

TOPLUMSAL BIRLIKTELIK

Gençlerin topluma katılımını sağlayın ve garantiye 
alın.

Avrupa’da gençlerin üçte biri yoksulluk ve dışlanma riski 
altındadır. Birçoğunun sosyal haklara erişimi yoktur. Birçoğu 
çoklu ayrımcılığa maruz kalmaya, önyargıya ve nefret suçlarına 
maruz kalmaya devam ediyor. Yeni göç olgusu birçok 
sosyalleşme ve dahil etme zorluğu getirdi. Bu nedenle, en çok 
marjinal ve dışlanmış olanlar da dahil olmak üzere, 
Avrupa’daki bütün gençlerin haklarını yerine getirmek için 
çalışmak çok önemlidir. 



• Tüm genç insanlar için adil çalışma
koşullarını, çalışma haklarını ve
yaşama hakkını garanti eden
kaliteli işler yaratın.

• Tüm genç işçiler için sosyal koruma
ve sağlık hizmetlerini koruyun

• İş piyasasında ayrımcılığa son
vermek için tüm gençlere adil
muamele ve eşit fırsatlar sağlayın.

• Eğitimden işgücüne geçişi
kolaylaştırmak için tüm gençlerin

gerekli becerileri geliştirmeleri ve
pratik deneyim kazanmaları için
fırsat eşitliği sağlayın.

• Staj, çıraklık ve diğer iş temelli
öğrenme biçimlerinin yanı sıra
gönüllülük ve yaygın eğitim yoluyla
edinilen yetkinliklerin tanınmasını
ve onaylanmasını güvence altına
alın.

• Her düzeyde istihdam
politikalarının geliştirilmesi, 
uygulanması, izlenmesi ve

değerlendirilmesinde gençlerin ve
gençlik örgütlerinin eşit ortak
olarak katılımını sağlayın. 

• Değişen işgücü piyasasına ve işin
geleceğine gençleri hazırlamak için
kaliteli bilgiye ve yeterli destek
mekanizmalarına eşit erişimin
sağlayın. 

HERKES IÇIN IŞ

KALITELI ÖĞRENME

Tüm genç insanlar için kaliteli işlere yol açan fırsatlar
ile erişilebilir bir işgücü piyasasını garanti edin.

Gençler, yüksek genç işsizliği, güvencesiz ve sömürücü çalışma
koşullarının yanı sıra işgücü piyasasında ve işyerinde
ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Gelecek istihdam için bilgi
eksikliği ve uygun beceriler, gençlerin işgücü piyasasına tam 
olarak entegre olmasını engellemektedir. Böylece herkes için
kaliteli istihdamın sağlanması için gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir.
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• İyi eğitime ve yaşam boyu
öğrenmeye tam ve eşit erişim
sağlayın.

• Tüm gençlerin, her düzeyde
tanınan ve onaylanan, yeterli
düzeyde kaynaştırılmış yaygın
eğitime erişebildiğinden emin
olun.

• Açık fikirliliği teşvik edin ve
kişilerarası ve kültürler arası
becerilerin gelişimini destekleyin..

• Eğitim sürecinin her aşamasında
daha kişiselleştirilmiş, katılımcı ve
işbirlikçi öğrenen merkezli
yöntemler oluşturun ve uygulayın.

• Eğitim sisteminde, gençlere cinsel
sağlık ve üreme sağlığı bilgisi dahil
olmak üzere para yönetimi ve
sağlık eğitimi gibi günlük beceriler
kazandırmasını sağlayın. 

• Öğrencinin eleştirel ve analitik
düşünme, yaratıcılık ve öğrenme

dahil kişisel becerileri
geliştirmesini sağlayan resmi ve
yaygın eğitim ortamlarında
yöntemleri birleştirin.

• Gençlerin, aktif sivil katılımı teşvik
etmek amacıyla, toplum temelli
deneyimler yoluyla elde edilen, 
siyasi sistemler, demokrasi ve
insan hakları konusunda sağlam
bilgi sağlamak için vatandaşlık
eğitimine erişebilmelerini sağlayın.

21. Yüzyılda sürekli değişen hayatın zorlukları için
gençleri donatarak farklı öğrenme biçimlerini
bütünleştirin ve geliştirin.

Eğitim aktif vatandaşlık, kapsayıcı toplum ve istihdam
edilebilirlik için bir anahtar olmaya devam etmektedir. İşte bu
yüzden 21. yüzyıla yönelik eğitim konusundaki vizyonumuzu
genişletmek, kaliteli öğrenmeye gerçek anlamda eşit ve
evrensel bir erişim sağlamak için aktarılabilir becerilere, 
öğrenci merkezli öğrenmeye ve yaygın eğitime daha fazla
odaklanmalıyız.

• Kamu hizmetlerinin, internet
bağlantısının ve gençlere yönelik
konutların adil bir şekilde
sağlanması için kırsal alanlarda
yeterli altyapının sağlanması. 

• Kırsal alandaki gençler için
sürdürülebilir, kaliteli işlerin
yaratıldığından emin olun.

• Merkezi olmayan faaliyetlerin, 
gençler için ve onlar tarafından
gerçekleştirilmesini sağlayın, 
böylece yerel toplulukları kapsayıcı

olur ve fayda sağlayacaktır.

• Kırsal alandaki gençlerin karar
alma süreçlerine aktif olarak
katılmalarını sağlayın.

• Kırsal alandaki gençler için yüksek
kaliteli eğitime eşit erişim sağlayın.

• Kırsal alanlara olumlu imaj
oluşturun.

• Kırsal geleneklerin korunmasını
sağlayın.

KIRSAL GENÇLIK İLERI
TAŞINIYOR

Kırsal bölgede yaşayan gençlerin potansiyellerini 
geliştirebilecekleri koşullar yaratın.

AB genelinde kırsal kalkınma taahhüdüne ve AB nüfusunun
yaklaşık üçte birinin kırsal alanlarda yaşadığı gerçeğine
rağmen, kentsel ve kırsal alanlar arasında hala farklılıklar
bulunmaktadır. Kentsel ve kırsal alanlarda genç insanlar
arasında eşitliğin sağlanması önemlidir.



• Gençler dahil olmak üzere herkesin
eylemlerinin çevreye etkisini
bilmelerini sağlayın.

• Bütün toplumu özellikle gençleri
çevresel ve sürdürülebilir kalkınma
için değişimin öznesi olarak harekete
geçirin.

• Her politikanın ve hayat kararının
çevresel etkilerini göz önünde
bulundururken, gençlerin her 
düzeyde sürdürülebilir kalkınma
politikası oluşturma sürecine dahil

edilmesini sağlayın.

• Çevreye zararlı üretim ve tüketimi
ortadan kaldırmak için uluslararası
işbirliğini destekleyin.

• Gençlerin çevre sektöründe gönüllü
olma fırsatlarını destekleyin ve
fırsatları arttırın.

• Özellikle gençlerin daha
sürdürülebilir bir yaşam tarzına sahip
olabilmesi için çevre dostu altyapıya
erişebildiğinden emin olun.

• Çevre dostu çözümleri ve

teknolojileri artırmak adına
araştırma ve yenilik girişimlerini
destekleyin.

SÜRDÜRÜLEBILIR YEŞIL
AVRUPA

GENÇLIK ÖRGÜTLERI VE
AVRUPA PROGRAMLARI

Tüm gençlerin çevreye duyarlı, eğitimli ve günlük 
yaşamlarında fark yaratabilecekleri bir toplum yaratın.

Günümüzde doğamızın ürettiğinden daha fazla tüketiyoruz. 
Toplumun iklim değişikliğine ve büyüyen çevresel tehditlere 
karşı hareket etmesi gerekiyor. Fakat toplum, kabul etmediği 
bir sorunu çözemez. Bu yüzden gençler de dahil olmak üzere 
herkesin gelecek nesillerin hayatı üzerindeki etkisi adına kendi 
eylemlerinden sorumluluk almaya başlaması gerekiyor. 
Sürdürülebilir olmak bir seçenek değildir; bu bir zorunluluktur.
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• Tüm gençler için gençlik örgütleri ve
Avrupa gençlik programları hakkında
görünürlük sağlayın ve kaliteli bilgi
verin.

• Gençlik örgütleri için AB 
programlarından projelerin
geliştirilmesi için ve yapısal desteğe
erişmeleri için yeterli kaynakları
sağlayın.

• Gençlik örgütlerinin ve
Avrupa gençlik programlarının
eğitim sistemleriyle entegre
edilmesini ve eğitim kurumlarının

onları yaşam becerileri ve aktif
vatandaşlığı teşvik eden aktörler
olarak kabul etmesini sağlayın.

• Avrupa gençlik programlarının
erişilebilirliğini arttırmak, genç dostu
bir yönetim süreci sağlamak için tüm
paydaşlara destek ve kaliteli bilgi
sağlayın.

• Gençlik örgütlerinde, gençlik
gruplarında ve AB gençlik
programlarında aktif olmak için
marjinal gençlere destek olun ve
onları dahil edin.

• Kaynakları artırın; gençlik örgütleri
ve gençlik grupları için mevcut olan
hibelerin çeşitliliğini genişletin.

• Gençlerin Avrupa gençlik
programlarının yönetim süreçlerine
katılımına destek olun.

Tüm gençlerin gençlik örgütlerine ve Avrupa gençlik 
programlarına eşit erişim sağlayarak, Avrupa 
değerlerine ve kimliğine dayalı bir toplum inşa 
etmelerine olanak sağlayın.

Gençlik örgütleri ve Avrupa gençlik programları, aktif vatandaşlıklarını 
desteklemek ve yaşam becerilerini geliştirmek için milyonlarca gencin 
katılımını sağlamaktadır. Bununla birlikte, gençlik örgütleri ve Avrupa 
gençlik programlarının yetersiz kalmaktadır ve tanınma ve 
erişilebilirlikten yoksundur.

• Gençlerin toplumun tüm alanlarını ve
karar verme süreçlerinin tüm
bölümlerini, gündem oluşturmadan
uygulamaya, izlemeye ve
değerlendirmeye gençlik dostu ve
erişilebilir mekanizmalar ve yapılar
aracılığıyla yeterince etkileyebilmelerini
sağlayarak, politikaların gençlerin
ihtiyaçlarına cevap vermesini sağlayın. 

• Tüm gençlerin, sosyal koşullarına
bakılmaksızın, günlük karar alma
süreçlerine eşit şekilde erişebilmelerini
sağlayın. 

• Gençlerin katılımını arttırmak ve böylece

seçmenlerin yanı sıra toplumun her 
düzeyindeki diğer karar alma
organlarında, seçimlerde gençlerin eşit
temsil edilmesini sağlayın.

• Gençlik odaları " yani gençlerin kendi
sorumlulukları altında yürüttüğü tesis ve
altyapıyı sağlayan kurumlar’’. Bunlar
bağımsız, açık ve güvenli olmak, herkese
erişim sağlamak, aynı zamanda gençlerin
katılımı için fırsatların yanı sıra kendi
gelişiminde profesyonel destek
sağlamakla görevli olur. 

• Gençlerin katılımı için fırsatlar
sağlamanın yanı sıra bilgi ve hizmetlere

erişim sağlayan her gencin güvenli sanal
gençlik alanlarına erişebildiğinden emin
olun.

• Gençlerin örgütlenmesini güçlendirmek
ve gençlik çalışmalarını, katılım ve yaygın
eğitimdeki rollerini desteklemek için
sürdürülebilir finansman sağlayın. 

• Gençlik katılımını sağlamak için gençlerle
birlikte ve gençlerle birlikte geliştirilen, 
genç dostu, ilgili, kapsamlı bilgi sağlayın.

HERKES IÇIN KATILIM

Gençlerin demokratik katılımını ve özerkliğini
güçlendirmek ve toplumun her alanında kendi gençlik
alanlarını yaratın.

Gençler, katılımları demokrasi için çok önemli olmasına
rağmen, onları etkileyen karar alma süreçlerinde yeterince
temsil edilmemektedir. Kişisel, kültürel ve politik gelişimlerini
desteklemek için topluluklarındaki fiziksel alanlara erişmeleri
gerekir.


