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Giriş	

Özet	niteliğindeki	bu	çalışmada,	Avrupa’nın	beş	farklı	ülkesinden	(Hırvatistan,	İtalya,	Slovakya,	

Türkiye,	 Birleşik	 Krallık)	 katılan	 kuruluşların	 ülke	 raporlarından	 (Bkz.	 Ek	 B)	 yararlanılmıştır.	

Rapor,	 ülkelere	 ait	 bilgiler	 çok	 fazla	 ayrıntıya	 girilmeden	 ve	 dolayısıyla	 okuyucunun	 rahat	

anlayacağı	 şekilde	 hazırlanmıştır.	 Raporda	 daha	 çok,	 incelenen	 bölgelerde	 yürürlükte	 olan	

mevzuatların	 genel	 hatlarına	 yer	 verilmekte	 ve	 öne	 çıkan	 farklılık	 ve	 benzerlikler	 ele	

alınmaktadır.	Böylece	mevcut	durumun	daha	iyi	anlaşılması	ve	SİÇEK		(Sosyal	İçerme,	Çeşitlilik	

ve	 Eşitlik	 İlkelerine	 İlişkin	 Kaynaklar)	 projesi	 kapsamındaki	 diğer	 çalışmalara,	 özellikle	 de	

gençlik	 çalışmaları	 bağlamında	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 (SİÇE)	 ilkelerine	 yönelik	

kaynak	 toplanması	 ve	 yaratılması	 kapsamındaki	 çalışmalara	 yön	 verilmesi	 amaçlanmaktadır.			
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ÖNSÖZ 

Gençlerle	 birlikte	 çalışmak	 için	 birçok	 neden	 vardır.	 Örneğin;	 bir	 işe	 yeni	 başlayan	

kişiler	 genellikle	 kendilerini	 gençlerle	 kaynaşmaya	 iten	 özel	 bir	 şeylerin	 olduğunu,	

gençlerle	 birlikte	 yaptıkları	 işten	 gerçekten	 zevk	 aldıklarını	 ya	 da	 gençlerin	

hikâyelerinden	 etkilenerek	 topluma	 yön	 vermek	 ve	 meslektaşlarının	 elde	 ettiği	

başarıları	 elde	 etmek	 istediklerini	 hissederler.	 Bununla	 birlikte,	 gençlerle	 çalışmaya	

başlayan	bu	kişiler,	aynı	zamanda	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	gibi	bazı	terimleri	de	

duymaya	 başlayacak	 fakat	 ilk	 etapta	 bu	 terimlere	 bir	 anlam	 veremeyecektir.	 	 Bu	 tür	

ortamlarda,	 daha	 önce	 gençlerin	 desteklenmesi	 ve	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik,	 eşitlik	

prensiplerinin	gözetilmesine	yönelik	kısa	süreli	de	olsa	bazı	çalışmalarda	yer	alan	kişiler	

de	olacak;	fakat	bu	kişiler	de	söz	konusu	kavramların	gerçekten	ne	anlama	geldiklerini,	

bu	 çalışmaları	 neden	 gerçekleştirdiklerini,	 hatta	 tam	 olarak	 ne	 yaptıklarını	 dahi	

anlayamayacak	 ve	 tüm	 bu	 sorulara	 somut	 cevaplar	 bulabilmek	 için	 mücadele	

edeceklerdir.	 Sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 terimlerinden	 her	 bahsedildiğinde,	 bu	

ilkeleri	dikkate	almamız	gerektiği	de	söylenecek,	 fakat	nedeni	açıklanamayacaktır.	 “Bu	

terimler	 ne	 anlama	 geliyor?”,	 “Gerçek	 hayattaki	 yansımaları	 nelerdir?”,	 “Herkes	 bu	

terimlerden	aynı	şeyi	mi	anlıyor?”	gibi	sorular	her	zaman	kafaları	kurcalayacaktır.	Bizler	

şunu	 anlamalıyız	 ki	 bu	 terimlerin	 altında	 farklı	 anlamlar	 yatmaktadır	 ve	 bu	 anlamlar	

ülkelere,	kurumlara	hatta	çalışanlara	göre	değişiklikler	göstermektedir.	Fakat	karmaşa	

gibi	 görünen	 bu	 anlam	 çeşitliliği,	 bu	 husustaki	 konumumuzu	 netleştirebilmemizi	 ve	

SİÇEK	projesini	oluşturan	bileşenleri	anlayabilmemizi	sağlayacaktır.	Bu	sözde	karmaşa	

aynı	 zamanda	 okuyucuların,	 bu	 kavramlara	 ilişkin	 kendilerine	 has	 anlamlar	

üretebilmelerine	 ve	 gerçekleştirdikleri	 uygulamalarda	 bu	 kavramlardan	

faydalanabilmelerine	yardımcı	olmaktadır.	 	Bu	yüzden	SİÇE	(sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	

eşitlik)	 ilkelerinden	 bahsederken	 ben	 şahsen,	 özellikle	 bu	 hususta	 gerçekleştirilmesi	

gereken	çalışmaların	değerlendirilmesini	teşvik	etmeyi	uygun	buluyorum.	
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GIRIŞ 

Sosyal	İçerme	kavramının	tarihsel	ve	felsefî	temelleri	

Sosyal	içerme	kavramının	bugünkü	anlamıyla	kullanımı	90’lı	yıllara	dayanmaktadır.	Bu	

kullanım	bir	kısım	uzmanların,	özellikle	de	özel	eğitim	alanındaki	uzmanların	girişim	ve	

destekleriyle	 ortaya	 çıkmıştır:	 Toronto	Üniversitesi’nde	 geliştirilen	düşünce	 sistemleri	

(1988)	 ve	 Danimarka	 (1957)	 ve	 İsveç	 (1967)	 gibi	 Kuzey	 Avrupa	 ülkelerindeki	 hukuk	

sistemlerinde,	sözde	normalleşme	teorisinin	uygulanması	gibi.	Tüm	bu	girişimlerin	odak	

noktası,	okullardaki	engelli	öğrenciler	ve	bu	öğrencilerin	eğitim	faaliyetleri	kapsamında	

içerilmesine	yönelik	çalışmalardı.	Sosyal	 içerme	ilkesine	yönelik	en	önemli	adımlardan	

biri	 de	 Salamanca,	 İspanya’da	 düzenlenen	 UNESCO	 Dünya	 Konferansında	 Salamanca	

Bildirisinin	 kabul	 edilmesiydi	 (1994).	 Bildiride,	 tüm	 öğrencilere	 kucak	 açan,	 sosyal	

içerme	 ilkesini	 ön	 planda	 tutan	 okulların	 açılması,	 bu	 okulların	 çeşitlilik	 ilkesini	

tanımaları	ve	tüm	öğrencilerin	ihtiyaçlarını	karşılayarak	“herkesin	okulu”	olmaları	talep	

edilmekteydi.	 Sosyal	 içerme	 projesi	 büyük	 ölçüde	 (Aralık	 2006’da	 New	 York’ta	 kabul	

edilen,	 2007	 yılında	 imzalanan)	 Birleşmiş	 Milletler	 Engelli	 Hakları	 Sözleşmesi	 ile	

ilişkilidir.	 Çeşitli	 konularda	 mağduriyet	 yaşamış	 kişilerin	 (sosyal	 içerme	 ilkesi	

kapsamında)	 sosyal	 hayata	 dâhil	 edilebilmelerine	 yönelik	 Avrupa	 Birliği	 tarafından	

geliştirilen	 politikalar	 da	 bulunmaktadır.	 Avrupa	 Komisyonu	 (2014	 yılında	 Erasmus+	

tarafından	 yayımlanan)	Gençlik	 Alanında	 Sosyal	 İçerme	 ve	 Çeşitlilik	 Stratejisi	metninde	

sosyal	 içerme	 ilkesinin	 kapsamı	 ile	 ilgili	 hususları	 engelli	 gençlerle	 sınırlı	 tutmayarak,	

sağlık	problemi	yaşayan,	eğitimde	güçlük	çeken,	kültürel	farklılıklara,	ekonomik,	sosyal	

ve	coğrafî	engellere	bağlı	sorunlar	yaşayan	gençleri	de	çalışma	kapsamına	dâhil	etmiştir.	

Sosyal	 içerme	kavramının	 bugünkü	 anlamıyla	 kullanımı	 20.	 Yüzyılda	 başlamış	 olsa	 da,	

sosyal	 içerme	 fikri	 insan	 tarihinde	 çok	 önceleri	 yerini	 almış	 fikirlerden	 biridir.	 Bu	

çalışmada,	 sosyal	 içerme	 düşüncesinin	 oluşturulmasında	 ve	 gelişiminde	 rol	 oynayan	

temel	 ideolojik	 etkenler	 ve	 kaynaklar	 kısaca	 ve	 basit	 bir	 şekilde	 tanımlanacak	 ve	

özetlenecektir.	Bu	yaklaşım	beraberinde	bazı	faydalar	da	getirecektir.	Örneğin;	

1.	 Sosyal	 içerme	 kavramının	 dar	 bir	 çerçevede	 değerlendirilmesi	 ve	 yalnızca	 çok	

kültürlü	ortamların	sorunlarının	hızlı	bir	şekilde	çözülebilmesi	için	kullanılan	pragmatik	

bir	yaklaşım	olarak	görülmesinin	önüne	geçilecektir.		
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2.	 Birtakım	 politika	 ve	 mevzuatlara	 bağlı	 olarak	 (İçerme	 ilkesine	 ilişkin	 çıkarılan	

kanunlar	 ve	 mevzuatlar	 hayata	 geçirilmeden)	 yürütülen	 resmi	 uygulamaların,	 ilgili	

varsayım	 ve	 çıkarımları	 ayrıntılı	 bir	 şekilde	 incelemeden	 gerçekleştirilmesi	

önlenecektir.		

	

Kapsayıcı	kültürlerin	bir	parçası	olarak	zaman	içerisinde	gelişen	sosyal	içerme	ilkesinin	

oluşturulması	 sürecinde,	bireylere	etki	eden	aksiyolojik,	kültürel	ve	etik	unsurların	da	

değerlendirme	 kapsamına	 alınması	 gerekmiştir.	 Peki,	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 ortaya	

çıkışında	rol	oynayan	felsefî	düşünceler	ve	kaynaklar	nelerdir?		Elbette	karşımıza	birden	

fazla	 düşünce	 ve	 kavram	 çıkacaktır.	 O	 halde	 ilgili	 kavramları	 basit	 bir	 şekilde	

açıklayalım.		

Avrupa	topluluklarında	görülen	kapsayıcı	düşünce	ve	kültürün	(sosyal	içerme	ilkesinin)	

çıkış	 noktaları,	 Musevilik	 ve	 Hristiyanlığın	 getirmiş	 olduğu	 kurallar	 ve	 bazı	 felsefî	

kavramlarda,	 benzer	 birçok	 kural	 ve	 düşüncede	 aranabilir.	 Sosyal	 içerme	 ilkesine	

yönelik	 ilk	 düşünceler	 Roma	 yasalarına	 dayanmaktadır.	 Bu	 bilgiden	 hareketle,	 Roma	

yasalarının	da	kapsayıcı	kültürlerin	ortaya	çıkışına	zemin	hazırladıkları	söylenebilir.		

§ Sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	 fikirlerin	 zenginleşmeye	 başladığı	 ilk	 ortam	Musevi-	

Hristiyan	 kültürüdür.	 Musevîler,	 (M.Ö	 yaklaşık	 1500	 yılına,	 Musa	 Peygamberin	

zamanına	 dayanan)	 On	 Emir	 üzerinde	 temellendirilen	 ve	 hem	 ahlâkî	 hem	 de	 dinî	

öğretilerden	oluşan	kendilerine	has	bir	ahlâk	sistemi	geliştirmişti.	Bu	sistem,	Musevî	

toplulukların	 hem	 yaşam	 standardı	 haline	 gelmiş	 hem	 de	 düşünce	 sistemlerini	

şekillendirmişti.	 Söz	 konusu	 öğretilerden	 biri	 olan	 “Öldürmeyeceksin!”	 emri	 gibi,	

komşu	 topluluklardaki	 olumsuz	 davranışlardan	 hareketle	 ortaya	 çıkan	 ahlâkî	

standartlar	 dahi,	 insan	 hayatının	 hiçbir	 şekilde	 tehlikeye	 atılamayacağını	 ifade	

etmektedir.	 Atina’da	 (M.Ö.	 594	 yılında)	 yaşamış	 bir	 hukuk	 insanı	 olan	 Solon’un	

kanunlarında	 dahi	 böyle	 bir	 hak,	 engelli	 şahıslar	 da	 dâhil	 olmak	 üzere	 kimseye	

tanınmamış	 ve	 doğumu	 yaptıran	 ebenin	 uygun	 görmesi	 hâlinde	 engelli	 çocuğun	

öldürülmesine	izin	verilmiştir.		

§ Hristiyanlık	 düşüncesine	 ait	 doktrinler	 ise	 “Komşunu	 kendini	 sevdiğin	 gibi	 sev”	

mantığı	 üzerine	 temellendirilmiştir.	Olumlu	 yapıdaki	 bu	 öğretide	 açıkça	 görüldüğü	

gibi,	 Hristiyanlık	 felsefesinde	 engelli	 kişilerin	 de	 toplum	 içerisine	 dâhil	 edilme	 ve	

onurlu	 bir	 şekilde	 yaşama	 hakları	 bulunmaktadır.	 Herkesi,	 hatta	 düşmanını	 bile	

sevme	 zorunluluğu	 Hristiyanlığa	 ait	 düşüncelerin,	 kültürleri,	 ulusları,	 ırkları	 ve	
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toplumsal	 farklılıkların	 sınırlarını	 aşmasını	 sağlamıştır.	 4.	 Yüzyıldan	 itibaren	

toplumsal	 yardım	 faaliyetleri	 halkların	 ilgi	 odağı	 olmuş	 ve	 (yetimhaneler,	 konuk	

evleri,	bakım	evleri,	hastaneler,	barınaklar	vb.)		çeşitli	yardım	kuruluşları	kurulmaya	

başlanmıştır.	

Kişi	 teriminin	temelleri	 ise	4.	ve	5.	Yüzyıllarda	gerçekleştirilen	tartışmalarda	atılmıştır.	

Kişilik	 kavramı,	 Orta	 Çağ	 teolojisinde	 temel	 ontolojik	 ilkelerden	 biri	 olarak	 ele	

alınmıştır.	 Her	 insanın	 eşsiz,	 onurlu	 ve	 farklı	 olduğu	 düşüncesi	 vurgulanmıştır.	 Fakat	

Hristiyanlık	adına	öne	sürülen	bazı	düşünceler,	gücün	kötüye	kullanılması,	fanatizm	ve	

tutuculuk	gibi	davranışların	ortaya	çıkışı,	 	din	ve	 inancın	politik	hedeflere	ulaşabilmek	

için	birer	araç	olarak	kullanılmaları	gibi	olumsuz	bazı	sonuçlar	doğurmuştur.	

§ Benzer	bir	şekilde,	diğer	dinlerde	de	ilgili	 terimlere	rastlanmaktadır.	Budizm	metta	

(bencillikten	 arınmış	 iyi	 niyet),	 Hinduizm	 ahimsa	 (şiddet	 içermeyen	 direniş)	

anlayışını,	 İslam	 dini	 ise	 sadaka	 kavramıyla	 birlikte	 kendine	 has	 bir	 toplumsal	

davranış	sistemini	geliştirmiş	ve	benimsemiştir.		

§ Sosyal	 içerme	 düşüncesinin	 bugünkü	 kullanımına	 kaynaklık	 eden	 alanlardan	 bir	

diğeri	ise	felsefedir.	Felsefî	düşünce,	tarih	boyunca	aşamalı	olarak	gelişmiş	ve	bugün	

de	 gelişime	 açık	 olan	 bir	 düşünce	 sistemidir.	 İnsanlığın	 özü	 antik	 düşünce	

sistemlerinde	physis	(doğaya	ilişkin),	Orta	Çağ	düşüncesinde	natura	(yaradılış)	olarak	

algılanmış,	 çağımızda	 ise	 bu	 terimler	 yerlerini	 insanlık	 onuruyla	 ilişkili	 evrensel	

değerleri	 gözeten	 humanitas	 (insan	 doğası)	 kavramına	 bırakmıştır.	 Modern	

düşüncenin	 bir	 eseri	 olan	 bu	 evrensel	 insanî	 standart,	 insanlık	 onurunu	 bireysel	

farklılıklardan	 soyutlanmış	 ontolojik	 bir	 olgu	 olarak	 kabul	 eden	 insan	 doğası	

kavramıyla	hayat	bulmuştur.	Bu	kavram,	insanların	genel	manada	eşit	olduklarını	ve	

onurlu	 bir	 şekilde	 muamele	 görmeleri	 gerektiğini	 ifade	 etmektedir.	 Söz	 konusu	

ilkeler	bugün	sorumluluk	bilinci,	dayanışma	ve	bakım	gibi	kavramlarla	hayatımızda	

yer	 edinmiştir.	 Evrensel	 insan	 hakları	 teorisi	 ise	 bu	 kavramlar	 üzerine	

temellendirilmiş	 ve	 bir	 İnsan	 Hakları	 Evrensel	 Bildirgesi	 yayımlanmıştır.	 Fakat	

hümanist	 olarak	 adlandırdığımız	 gelenek	 ve	 Aydınlanma	 Çağının	 bir	 ürünü	 olan	

akılcılık	(evrensellik)	felsefesi	özellikle	20.	Yüzyılın	ilk	yarısında,	yani	savaşların	ve	

totaliter	 rejimlerin	 hüküm	 sürdüğü	 dönemin	 hemen	 ardından	 oldukça	 kırılgan	 ve	

aşırı	 derecede	 optimist	 bir	 yapıyla	 ortaya	 çıkmıştır.	 Tarih	 boyunca,	 sosyal	 içerme	

ilkesinin	aksine	bazı	yaklaşımlar	da	gelişmiştir.	(Nazilerin	soy	ıslahı	anlayışı,	Stalin’in	

soykırım	 uygulamaları,	 komünist	 diktatörlüklerin	 eylemleri	 gibi)	 olumsuz	 kolektif	
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hareketler,	 sosyal	 dışlanma	 ve	 ayrımcılık	 gibi	 eylemler	 toplumlara	 zorla	

dayatılmıştır.	 Bireysel	 özellikler,	 çeşitlilik	 ve	 özgünlük	 gibi	 kavramlar	 ise	 bu	

dönemde	geçerliliklerini	kaybetmiştir.		

	

20.	yüzyılın	ilk	yarısında	ortaya	çıkan	tabloda,	hayatın	ve	ideolojilerin	tekdüze,	süreksiz	

ve	mensubiyetçi	yapısını	eleştiren	filozoflardan	oluşan	büyük	bir	grup	ortaya	çıkmıştır.	

Bu	 filozoflar,	 ağırlıklı	 olarak	 yıkıcı	 teorilerin	 etkileri	 üzerinde	 durmuştur.	 Değişim	

filozofları	 olarak	 adlandırabileceğimiz	 bu	 filozoflar	 bireylerin	 kişisel	 kimliklerini,	

çoğunluğun	 şekillendirdiği	 kültürden	 ve	 toplumsal	 kimliğe	 bürünme	 zorunluluğundan	

soyutlamaları	 gerektiğini	 vurgulayarak	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 ilk	 örneğini	

sergilemişlerdir.	Bu	postmodern	anlayışın	ürünleri,	 yaşam	 felsefelerindeki	 çeşitlilik	 ve	

farklılıklara	 karşı	 gösterilen	 hoşgörüdür.	 Bu	 yaklaşım	 sayesinde	 çeşitlilik	 açısından	

zengin,	 esnek	 ve	 değişken	 sosyal	 normlar	 için	 uygun	 bir	 zemin	 hazırlanmıştır.	 Her	

kişinin	 kendine	 ait	 özellikleri	 vardır	 ve	 çeşitlilik,	 bireylerin	 var	 olan	 statülerinin	 bir	

parçası	 olarak	 görülmektedir.	 Bu	 yaklaşımın	 dezavantajı	 ise,	 sorumluluk	 bilinci,	

dayanışma	ve	bakım	gibi	ortak	ahlaki	 standartlardan	yoksun	olmasıdır.	Tüm	eylemler	

durumsal,	 duygusal,	 parasal	 ve	 hukuksal	 temellere	 dayandırılmaktadır.	 Sosyal	 içerme	

kavramı	 ise	 durumsal	 ihtiyaçları	 ya	 da	 idarî	 eylemleri	 ilgilendiren	 bir	 kavram	 olarak	

değerlendirilmiştir.		

Yukarıda	 bahsettiğimiz,	 sosyal	 içerme	 ilkesi	 ile	 bağlantılı	 dinî	 ve	 felsefi	 düşünceler	

basitleştirilmiş	 bir	 özet	 çalışmasıdır.	 Bahsi	 geçen	 her	 iki	 kaynağa	 ait	 unsurlar	

günümüzün	 sosyal	 içerme	 kavramı	 için	 de	 geçerlidir	 ve	 güncel	 eğilimler	 de	 bu	 iki	

kaynak	tarafından	öne	sürülen	bakış	açılarının	dikkate	alınmasıyla	incelenebilir.		Bizim	

bakış	 açımıza	 göre	 ise	 kapsayıcı	 bir	 kültürün	 (sosyal	 içerme	 ilkesinin)	 en	 iyi	 örneği	

özgürlük	 ve	 bağımsızlık	 ilkelerinin	 gözetildiği,	 bu	 ilkelerin	 temellerini	 oluşturan	 ve	

sürdürülebilirliğini	 sağlayan	 kaynaklara	 ait	 değerlerin	 yansıtılabildiği	 bir	 kültürün	

oluşturulmasıdır.	 Bu	 bakımdan	 söyleşimsel	 -	 kişiliksel	 model	 olarak	 adlandırdığımız	

yöntem	tamamıyla	yeni	bir	model	değildir.	Söz	konusu	model	hem	insan	tarihi	boyunca	

öne	sürülen	 fikir	ve	görüşlerden	 faydalanmakta,	hem	de	günümüz	şartlarının	getirdiği	

zorluklar	ve	hassas	konularla	ilgilenmektedir.		Söyleşimsel	-	kişiliksel	tabiri,	iki	farklı	ve	

önemli	unsuru	bir	araya	getirmektedir:	insanlık	onuru	ve	toplumsal	uzam,	yani	diyalog.		

Bu	 yaklaşım	 insanî	 değerlerin	 yalnızca	 fayda	 bakış	 açısıyla	 ve	 (sağlık,	 ırk,	 yaş,	

performans,	 güç	 gibi)	 maddi	 koşullara	 göre	 değerlendirilmesinin	 önüne	 geçmektedir.	
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Aksi	 takdirde	 sosyal	 ve	 politik	 açıdan	 insanlık	 dışı	 uygulamalar	 gerçekleşebilir	

(gerçekleşmektedir	de).	 Immanuel	Kant,	bir	birey	olarak	insanı	kişi	olarak	adlandırmış	

ve	kişilerin	 amaçlara	 hizmet	 eden	 birer	 araç	 değil,	 aynı	 zamanda	 “kendileri”	 oldukları	

için	 saygı	 görmeleri	 gereken	birer	 unsur	 oldukları	 düşüncesini	 ileri	 sürmüştür.	 	Diğer	

bir	 deyişle,	 bu	 düşünceye	 göre	 bir	 insan	 aynı	 zamanda	 bir	 “kişi”	 ya	 da	 “birey”	 olarak	

değerlendirilmeli	ve	bu	nedenle	insanî	değerlere	uygun	olarak	muamele	görmelidir.		Bu	

da	 şu	 soruyu	 akıllara	 getiriyor:	 İnsan	 onuru	 kavramının	 ortaya	 çıkmasına	 yol	 açan	

insanın	 birey	 olarak	 adlandırılması	 eylemi	 ne	 anlama	 gelmektedir?	 Kısacası,	 insanlık	

onuru	güvence	altındadır	ve	başkalarının	görüşlerine	göre	yozlaştırılamaz	çünkü	kendi	

özünde	 bir	 değere	 sahiptir.	 Bizler,	 kişi	 olmanın	 doğrudan	 insan	 olma	 ile	

ilişkilendirilmesi	 gerektiğini,	 yaşanan	 ortamın	 ya	 da	 maddi	 koşulların	 bu	 hususta	

önemsiz	olduğunu	düşünüyoruz.		

Bu	 kapsamdaki	 önemli	 felsefî	 görüşlerden	 bir	 diğeri	 de	 insanın	 bir	 diyalog	 unsuru	

olarak	 algılandığı	 felsefe	 alanıdır.	 Bu	 düşünce,	 özü	 itibariyle	 diyalog	 ve	 ilişkisellik	

kavramlarının	 insanlığın	 değişmez	 birer	 unsuru	 olduğunu	 öne	 sürmektedir.	 Bu	

düşünceye	göre,	doğru	temeller	üzerine	kurulan	hiçbir	ilişki	taraflardan	herhangi	biri	ile	

ilgili	fikir	veremez	(M.	Buber)	ve	taraflardan	hiçbirine	görev	atfedemez.	Doğru	ilişkiler,	

kişilerin	öz	benliklerini	koruyan,	farklılıkları	gözeten	ve	basmakalıp	düşünceleri	dikkate	

almayan	 (E.	Lévinas),	 yine	kişilerin	kendilerine	has	özellik	ve	görüşlerine	değer	veren	

(J.-L.	 Marion)	 ilişkilerdir.	 Farklılıklar	 dışlanma	 nedeni	 olmamalıdır.	 Farklılıklar	

bireylerin	birbirlerini	dinledikleri,	birbirlerinin	görüşlerine	değer	verdikleri,	 toplumsal	

sorumluluklarını	 yerine	 getirdikleri	 ve	 toplumdaki	 çeşitliliğe	 saygı	 duydukları	 bir	

kültürün	oluşmasını	sağlamalıdır.		

En	etkili	Sosyal	İçerme	modelinde	görülen	antropolojik-
aksiyolojik	varsayımlar	ve	etik	ilkeler	

Sosyal	içerme	kavramına	yönelik	en	etkili	modelin	elde	edilebilmesi	için	iki	farklı	temel	

antropolojik	 –	 aksiyolojik	 varsayımın,	 insanlık	 onuru	 ve	 insan	 ilişkileri	 (ilişkisellik)	

kavramlarının	göz	önünde	bulundurulması	gerekmektedir.		

Onur.	 İnsanlık	 onuru	 kavramı	 birçok	 anlama	 gelebilir.	 Bu	 terim	 her	 zaman	 kişisel	

bağımsızlık,	 ahlaki	 eylemler	 ya	 da	 onurlu	 bir	 yaşama	 ait	 özellikler	 olarak	

algılanmamalıdır.	İnsanlık	onuru,	insanın	ontolojik	anlamda	var	oluşu	ile	ilgilidir	ve	her	

bireyin	 ya	da	 insanlık	 âleminin	her	bir	üyesinin	doğuştan	 sahip	oldukları	 değeri	 ifade	
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etmektedir.	 İnsanın	 değeri	 ile	 ilgili	 kişisel	 bir	 görüş	 olan	 bu	 anlayış	 benzer	 insanî	

değerlerin	 dikkate	 alınması	 açısından	 da	 oldukça	 önemlidir.	 Çünkü	 “İnsanlık	 ailesinin	

bütün	 üyelerinde	 bulunan	 haysiyet	 ve	 bunların	 eşit	 ve	 devir	 kabul	 etmez	 haklarının	

tanınması	hususu,	hürriyetin,	adaletin	ve	dünya	barışının	temelini	oluşturmaktadır”	(OSN,	

Evrensel	 İnsan	 Hakları	 Bildirgesi,	 1948,	 Önsöz).	 Birleşmiş	 Milletler	 tarafından	

hazırlanan	 bir	 başka	 metinde	 ise	 engelli	 kişilere	 atıfla	 “Kendi	 seçimlerini	 yapma	

özgürlükleri	ve	bağımsızlıklarını	da	kapsayacak	şekilde,	kişilerin	insanlık	onuru	ve	bireysel	

özerkliklerine	 saygı	gösterilmesi”	 (BM,	Engelli	Haklarına	 İlişkin	Sözleşme,	2006,	Madde	

3a)	ifadesine	yer	verilmektedir.	Şunu	da	ifade	etmek	gerekir	ki;	insanlık	onuru	ile	ilgili	

hususlar	 yalnızca	 kişisel	 bağımsızlık	 ve	 özgürlük	 kavramlarıyla	 değil,	 aynı	 zamanda	

bağımlılık	ve	başkalarına	bağımlı	olma	durumlarıyla	da	ilişkilidir.	

İlişkisellik.	Başkalarına	bağlı	olma,	insan	olmanın	getirdiği	ilişkisel	bağımlılıkla	ilgilidir.	

İnsan	ilişkileri	birlik	içerisindeki	ikililiğin	bir	yansımasıdır:	İnsanların,	diğer	insanlarda	

kendi	 kişiliklerini	 bulmaları	 fakat	 aynı	 zamanda	 kendilerini	 diğerlerinden	 farklı	

görmeleridir.	 Tüm	 insanlara	 atfedilen	 eşsizlik,	 benzersizlik	 ve	 özgünlük	 gibi	 özellikler	

bu	 başkalığın	 ve	 farklılığın	 ilk	 işaretleridir.	 Farklılık	 ve	 ilişkisellik	 yalnızca	 diğer	

insanların	 özgünlüğü	 ile	 değil	 kendi	 iç	 bağımlılığımız	 ve	 zayıf	 yönlerimizle	de	 ilgilidir.	

Zayıf	 yönlerimiz	 aslında	 insanın	 doğasında	 bulunan	 değişimin,	 incinebilir	 yapının,	

eksikliklerin	 ya	 da	 doğuştan	 gelen	 engellilik	 durumunun	 ya	 da	 mahrumiyetlerimizin	

göstergesidir.	 Fakat	 Barselona	 Bildirgesinde	 de	 ifade	 edildiği	 gibi:	 “günümüz	

toplumlarında	zayıf	olma	durumu	çoğunlukla	yanlış	yorumlanmaktadır.	Bu	yorumlardan	

biri	 de	 insanları	 mükemmel	 yapılarına	 kavuşturabilmek	 için,	 farklılıklar	 nedeniyle	

yaşanan	 sıkıntıların	 ve	 engellilik	 durumunun	 ortadan	 kaldırılmalarının	 gerektiği	

düşüncesidir.	 Zayıf	 yönlerin	 saygıyla	 karşılanması	mükemmel	 ve	 ölümsüz	 bir	 yaşam	 için	

değil	 sonu	 olduğu	 bilinen	 bir	 yaşam	 için	 ve	 insanların	 dünya	 üzerindeki	 sorunlarının	

tanınmasına	 yönelik	 bir	 istektir”	 (Barselona	 Bildirgesi,	 1998,	 C:I:1:6).	 İnsanların	 zayıf	

yönleri	 ve	 başkalarına	 bağımlı	 oluşları,	 diğer	 bir	 deyişle	 zihinlerimizdeki	 ilişkisellik	

kavramı,	 hem	 eşit	 ve	 bağımsız	 ilişkiler	 hem	 de	 eşit	 olmayan	 ve	 bağımlılık	 yaratan	

asimetrik	 ilişkiler	 ile	 bağlantılıdır.	 Başkalık	 ya	 da	 engellilik	 durumu	 ilişkisellik	

olgusunun	 asimetrik	 bir	 hal	 almasına	 neden	 olabilir.	 Fakat	 insanlık	 onuru	 açısından	

bakıldığında	bu	tür	durumların	hiçbir	zaman	farklılığa	yol	açmaması	gerekir.		

İnsanlık	onurunun	tanınması	ve	ilişkisellik	kavramının	hem	simetrik	hem	de	asimetrik	

çağrışımları	 içerisinde	anlaşılması,	ulaşılması	 istenen	düzeydeki	 sosyal	 içerme	etiğinin	
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de	temellerini	oluşturacaktır.	Odak	noktasındaki	antropolojik	temeller	de,	sosyal	içerme	

ilkesi	 uyarınca	 gerçekleştirilen	 çalışmalara	 yönelik	 birtakım	 genel	 etik	 ilkelerin	

oluşturulmasını	gerektirmektedir.		

1) İnsana	ve	insanî	özelliklere	saygı	

İnsan	 doğasının	 eşsiz	 bir	 değere	 sahip	 olduğunu	 ileri	 sürüyorsak,	 bu	 eşsiz	 değeri	

korumak	için	gayret	etmeliyiz.	İnsanın	varoluşu	itibariyle	sahip	olduğu	onur	ve	değere	

atfedilen	 düşünceler	 daha	 sonraları	 birer	 norm	 halini	 almış	 ve	 insan	 olmanın	

gerektirdiği	 saygı	 kültürünü	 desteklemiştir.	 Çeşitlilik	 ve	 engellilik	 hususlarına	 ilişkin	

çalışma	 alanlarında	 insanın,	 varoluşu	 itibariyle	 sahip	 olduğu	 onur	 ve	 itibarın,	 insanî	

özelliklere,	 bireysel	 özgürlüklere,	 seçme	 hürriyetine,	 öz	 yeterlilik	 olgusuna	 saygı	

duyulması	 ile	 ayrılmaz	 bir	 bütün	 olduğu	 ifade	 edilmekte	 ve	 başkalarına	 bağımlılık	

durumu	ve	insana	ait	zayıf	yönler	de	bu	çerçevede	ele	alınmaktadır.	

2) Toplum	içerisindeki	çeşitliliğe	saygı	

Özellikle	 engellilik	 konusundaki	 deneyimler,	 bağımlılık	 durumunun	 insan	 olmanın	

getirdiği	 özelliklerden	 biri	 olduğunu	 göstermektedir.	 Bağımsız	 ve	 kendi	 kendine	

yetebilen	 bireyler	 bu	 özelliklerini	 sadece	 “geçici	 bir	 süre	 devam	 ettirebilirler”	 (Kittay,	

2011,	 s.49).	 Çünkü	 insan	 hayatı	 inişli	 çıkışlı	 dönemlerin	 yaşandığı	 ve	 bağımsızlık	

durumunun	 da	 yer	 yer	 değişiklik	 gösterdiği	 bir	 düzende	 sürdürülmektedir.	 Asimetrik	

ilişkisel	bağımlılık	açısından	baktığımızda	birbirimizle	“eşit”	olmadığımızı	(Kittay,	2011)	

çünkü	 hastalıkların,	 engellerin	 ya	 da	 farklı	 süreçlerin	 insanın	 gelişme	 sürecinin	 birer	

parçası	 olduğunu	 görebiliriz.	 İlişkisellik	 durumunun	 asimetrik	 yapısına	 saygı	 duymak,	

aynı	zamanda	bu	“durumun”	getirdiği	farklılıklara	da	saygı	duymak	demektir.	Fakat	bu	

farklılıklara	saygı	duymak;	durumun	kabullenilmesi	ya	da	sıkça	bu	tür	durumlara	maruz	

kalmaları	 nedeniyle	 sıkıntı	 yaşayan	 kişilerin	 dışlanmaya	 çalışıldığı	 anlamına	

gelmemektedir.	 İnsanın	 yaşadığı	 her	 toplulukta	 doğal	 olarak	 var	 olan	 çeşitliliğin	

anlaşılması,	insanlık	âleminin	her	bir	üyesinin	yaşam	kalitesi	ve	zevkinin	güvence	altına	

alınmasında	bir	sıçrama	tahtası	olarak	görülmelidir.			

3) Ötekileştirilen	kişilerin	sosyal	içerilmesine	yönelik	sorumluluk	

Engelliliğin	dışında,	 cinsiyet,	 ırk,	 sağlık	durumu,	gelişim	dönemi,	dinî	yaşayış	ve	 inanç,	

ihtiyaç	 durumu	 gibi	 özelliklerle	 yakından	 ilişkili	 farklı	 bir	 çeşitlilik	 kategorisi	 daha	

bulunmaktadır.	 İnsanlık	 onuru	 ve	 değeri	 açısından	 bakıldığında	 hepimiz	 eşitiz.	 Fakat	

yukarıda	 bahsedilen	 hususlara	 bağlı	 farklılıklar,	 koşullar	 ya	 da	 ihtiyaçlar	 göz	 önüne	

alındığında,	aslında	hiçbirimiz	eşit	değiliz.	Yoksulluk	içerisinde	yaşayan,	engeli	bulunan,	
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zayıf	 yönleri	 olan,	 sağlık	 durumu	 sıkıntılı	 olan,	 yaşlı,	 üretemeyen	 ve	 çaresiz	 insanlar	

genellikle	toplum	tarafından	dışlanmakta	ve	bir	kenara	itilmektedir.	Bu	nedenle	sosyal	

içerme	 ilkesine	 ilişkin	 çalışmalarda	 toplum	 tarafından	 bir	 kenara	 itilen	 insanların	

durumu	özellikle	vurgulanmalıdır.		“Kenara	itilme”	kavramı	fiziksel,	maddesel	ve	sosyal	

açılardan	anlaşılabileceği	gibi	kültürel,	ahlaki,	hukuki	ya	da	manevi	anlamda	bir	kenara	

itilme	olarak	da	algılanabilir.	Sorumluluk	duygusu	beraberinde,	zayıf	yönleri	nedeniyle	

“endişeler”	taşıyan	diğer	insanlarla	ilgilenme	yükümlülüğünü	de	getirmektedir	(Jonaas,	

1979).	Sorumluluk	bilinciyle	gerçekleştirilen	eylemlerde,	kırılgan	yapıdaki,	dışlanmaya	

maruz	kalmış	bireylerin	endişeleriyle	birlikte	bu	kişilerin,	fiziksel	ya	da	zihinsel	olarak,	

bilinçli	ya	da	bilinçsiz	bir	şekilde	dışlandıkları	toplum	hayatına	geri	kazandırılmalarına	

yönelik	olarak	gerçekleştirilecek	faaliyetler	de	değerlendirilmelidir.		

4) Sosyallik	ve	sosyal	adaletten	yana	olma	

Engelli	 ya	 da	 savunmasız	 insanlara	 sorumluluklarımız,	 onların	 sağlıkları	 ve	 yaşam	

kaliteleriyle	ilgili	hususları	göz	önünde	bulundurmamızı	gerektirmektedir.		Herhangi	bir	

yardım	ihtiyacının	ortaya	çıkmasının	ardından,	bireylerin	sosyal	duyguları	da	harekete	

geçmekte	 ve	 bu	 duygular	 kişileri,	 acil	 durumlara	 karşı	 gerçekleştirilecek	 olan	

müdahalelerde	aktif	olarak	yer	almaya	teşvik	etmektedir.	Bu	bağlamda	sosyallik	yanlısı	

davranışlar,	 “diğer	 insanların	 ya	 da	 insan	 gruplarının	 faydası	 ya	 da	 sosyal	 amaçlar	

gözetilerek,	 herhangi	 bir	 ödül	 beklentisi	 içerisine	 girmeden	 sergilenen	 davranışlar”	

(RocheOlivar,	1992,	s.149)	olarak	tanımlanmaktadır.	Acil	durumlar	için	ihtiyaç	duyulan	

sosyal	 eylem	 yaklaşımı	 hem	 bireysel	 hem	 de	 kurumsal	 düzeylerde	 gerçekleştirilen	

faaliyetlerle	ilgilidir.	Sivil	toplum	ve	devlet	kurumları	bu	tür	durumlarda,	engellilik	gibi	

çeşitlilik	 arz	 eden	durumları	 göz	 ardı	 eden	 (Rawls,	 1971)	 	 fakat	 birey	 olarak	 insanlar	

arasındaki	 farklılıkları	 dikkate	 alan	 (Sen,	 Nussbaum)	 eşitçilik	 ilkesini	 gözeterek	

üzerlerine	 düşen	 görevleri	 yerine	 getirmelidir.	 Bugün	 sosyal	 adalet	 kavramı	 yerini	

giderek	 kapsayıcı	 (sosyal	 içerme	 ilkesinin	 gözetildiği)	 adalet	 sistemlerine	

bırakmaktadır.	Başka	bir	deyişle	toplumlar,	ezilen	kişilerin	zaten	ait	oldukları	fakat	bir	

şekilde	dışlandıkları	toplumlara	yeniden	dâhil	edilmelerine	yönelik	girişimleri	kendileri	

için	bir	kıstas	olarak	görmeye	başlamıştır.	

Farklı	engellere	sahip	çocukların	eğitimlerine	yönelik	yaklaşımlar	

İnsanlık,	sosyal	içerme	kültürüne	ulaşma	yolunda	çok	yavaş	bir	ilerleme	kaydetmekte	ve	

bu	nedenle	bu	idealin	erişilmez	olduğunu	düşünmektedir.	Markus	Scholz	(Lechta,	2010)	
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farklı	 engellere	 sahip	 çocukların	 eğitimlerine	 yönelik	 beş	 farklı	 yaklaşımdan	

bahsetmektedir:		

1. Dışlama:	 belirlenen	 kıstaslara	 uymadığı	 düşünülen	 (fakat	 belki	 de	 uyan)	 engelli	

çocukların	tamamen	eğitim	sürecinin	dışına	çıkarılmaları.		

2. Ayrımcılık:	 eğitim	 sisteminde	 yer	 alması	 gereken	 çocuklar,	 genellikle	 alt	 gruplara	

yönelik	belirli	kıstaslara	uyum	sağlamalıdır.	Bu	seçici	yaklaşım,	eğitimden	en	yüksek	

verimin	 alınabilmesi	 için	 mümkün	 olan	 en	 homojen	 öğrenci	 gruplarının	

oluşturulması	 gerektiği	 fikrinden	 hareketle	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bu	 bağlamda	 eğitim	

sistemi	iki	bölümden	oluşmaktadır:	örgün	eğitim	sistemi	ve	özel	okul	sistemi.	Bu	iki	

bölüm	de	kendi	içerisinde	bölümlere	ayrılabilmektedir.		

3. Bütünleşme:	 farklı	alt	grupların	bulunduğu	ve	belirli	düzeyde	destek	sağlanması	 ile	

birlikte	 engelli	 çocukların	 da	 katılabileceği	 örgün	 eğitim	 faaliyetlerini	

kapsamaktadır.	Bu	bölüm	ikili	bir	sistemden	(çift	yönlü	yaklaşım)	oluşmaktadır.	Bu	

sistem,	 birbirlerine	 paralel	 olarak	 yürütülen	 hem	 bütüncül	 hem	 de	 ayrı	 eğitim	

yaklaşımlarından	oluşmaktadır.		

4. Sosyal	 İçerme:	 bütünleşme	 düşüncesinin	 temelinde	 yeni,	 farklı	 ve	 daha	 kaliteli	 bir	

eğitimin	 elde	 edilebileceği	 görülmüştür.	 Bunun	 nedeni	 ise	 bu	 eğitim	 yaklaşımında,	

çeşitlilik	 (heterojen)	 gösteren	 yapıların	 normal	 olarak	 algılanmasıdır.	 Eski	 okul	

sisteminin	 kalıntıları	 ve	 ayrımcı	 yaklaşımları	 giderek	 ortadan	 kalkmaktadır.	

Kapsayıcı	 eğitim	 kapsamında	 heterojen	 ortamların	 kabul	 edilmesi	 öğretmenlerin	

çalışmalarını	 da	 kolaylaştırmıştır.	 Örneğin;	 Sander	 (2008b)	 bu	 yaklaşımla	 birlikte	

tüm	 öğrencilerin	 aynı	 hedefi	 ve	 sonuç	 düzeylerini	 yakalaması	 gibi	 bir	 amaç	

güdülmediği	 için	 öğretmenler	 üzerindeki	 ağır	 yüklerin	 de	 hafiflediğini	 öne	

sürmektedir.	

5. Çeşitlilik:	 bu	 kavram	 esas	 itibariyle	 (tek	 yönlü	 yaklaşım)	 sosyal	 içerme	 sürecinin	

tamamlayıcısı	niteliğindedir	(Scholz,	2007).	Okullardaki	öğrencilerden	oluşturulacak	

olan	heterojen	gruplar	(çeşitlilik)	bu	görüşün	temel	özelliklerinden	biridir.		

	

Bu	 sınıflandırma,	 özel	 eğitim	 kurumlarının	 engelli	 öğrencilerine	 ilişkindir.	 Fakat	 aynı	

yaklaşım	gençlerin	birçok	durumda	yaşadıkları	sorunların	çözülmesi	ve	imkânsızlıkların	

giderilmesi	amacıyla	farklı	ortamlarda	da	uygulanabilir.		

Sosyal	 içerme	 kültürüne	 yönelik	 geniş	 kapsamlı	 çalışmalar	 sayesinde	 bu	 çerçevede	

birçok	 belge	 ve	 bildirge	 yayımlanmış	 ve	 gençlerle	 birlikte	 gerçekleştiren	 çalışmalarda	
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ciddi	düzeyde	etki	sağlanmıştır.	Söz	konusu	yayımlara	örnek	olarak	aşağıdaki	çalışmalar	

sunulabilir:	

§ İnsan	 Haklarının	 ve	 Temel	 Özgürlüklerin	 Korunması	 Sözleşmesi	 (Avrupa	 İnsan	

Hakları	Sözleşmesi,	AİHS),		(Roma,	1950),		

§ Her	Türlü	Irk	Ayrımcılığının	Ortadan	Kaldırılmasına	İlişkin	Uluslararası	Sözleşme,	

BM	(New	York,	1965),		

§ Çocuk	Hakları	Sözleşmesi	(BM,	New	York,	1989),		

§ Salamanca	Bildirisi,	UNESCO	Dünya	Konferansı	(Salamanca,	1994),		

§ Avrupa	Sosyal	Şartı	(Strazburg,	1996),		

§ Eğitimde	Sosyal	İçermeye	İlişkin	Politika	Kılavuzu	(UNESCO,	2005),		

§ Engelli	Hakları	Sözleşmesi	(New	York,	2007),		

§ Gençlik	Alanında	Sosyal	İçerme	ve	Çeşitlilik	Stratejisi	(Brüksel,	2014),		

§ Avrupa	Gençlik	Çalışmaları	Sözleşmesi	Deklarasyonu	(Brüksel,	2015).		

	

İleriki	 sayfalarda	 sunulacak	 olan	 İlkeler	 ve	 Yaklaşımlar	 Raporunun	 amacı	 her	 bir	 üye	

ülkeye	sorulan	“Gençlik	çalışmalarında	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	faaliyetlerinde	

neden	 yer	 alıyorsunuz?”	 sorusuna	 verilen	 yanıtların	 bir	 araya	 getirilmesidir.	 Rapor	

kapsamında	 sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	 bireysel	 ve	 ulusal	 düzeylerdeki	 şartların	

tanımlanması,	ev	sahibi	ülkelerin	mevzuatları	ile	AB	düzenlemelerinin	karşılaştırılması,	

gençlik	 çalışanlarına	 yönelik	 ulusal	 yönergelerin,	 meslek	 kılavuzlarının	 ve	 ilgili	 değer	

yargılarının	 incelenmesi	 gibi	 çalışmalar	 yer	 almaktadır.	 Tüm	 bu	 bilgiler	 bir	 araya	

getirilerek	karşılaştırılacak	ve	gençlik	 çalışmalarına	 ilişkin	daha	kapsayıcı	 ve	kapsamlı	

bir	yaklaşımın	geliştirilmesine	yönelik	çalışmalar	gerçekleştirilecektir.	 	
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ÇALıŞMANıN YÖNTEMI 

Çalışmanın	amaçları	ve	araştırma	soruları	

Daha	 önce	 de	 belirtildiği	 gibi,	 söz	 konusu	 çalışma	 beş	 farklı	 Avrupa	 ülkesinde	

yürütülmüştür:	 Birleşik	 Krallık,	 İtalya,	 Hırvatistan,	 Türkiye	 ve	 Slovakya.	 Çalışmanın	

amacı	 gençlik	 çalışmaları	 kapsamındaki	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	

yaklaşımlarının	 altında	 yatan	 düşüncenin	 anlaşılabilmesidir.	 Bu	 amaçla	 ilk	 olarak	

(sosyal	 içerme	 ilkesinin	 ön	 planda	 tutulduğu)	 kapsayıcı	 kültürlere	 ait	 genel	 durumlar	

açıklanmış,	daha	sonra	ise	ilgili	mevzuatlar,	gençlik	örgütleri	tarafından	gerçekleştirilen	

uygulamalar	ve	mevcut	ihtiyaçlar	üzerinde	durulmuştur.	

Soru	1:	Eşitlik	ve	sosyal	içerme	ilkelerine	ilişkin	hususlarda	Avrupa	ülkeleri	ve	diğer	ülkeler	

arasındaki	kültürel	farklılıklar	nelerdir?		

Gençler	ve	gençlik	çalışanları	eşitlik	ve	sosyal	içerme	kavramlarını	nasıl	yorumlamaktadır?	

Kapsayıcı	bir	kültürün	elde	edilmesi	sürecinde	söz	konusu	ülkeler	hangi	aşamadadır?	

	

Soru	2:	Sosyal	 İçerme	 ilkesine	 ilişkin	ulusal	mevzuatların	getirmiş	olduğu	koşul	 ve	 şartlar	

nelerdir?		

Uzmanlar	 ve	 uygulayıcılar,	 kendi	 ülkelerindeki	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 fırsatlarına	

ilişkin	yasal	düzenlemeleri	yeterli	görüyorlar	mı?	

Gençlik	 çalışmaları	 kapsamında	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 gözetilmesine	 yönelik	 ulusal	 eylem	

planları	mevcut	mudur?	

Yasal	düzenlemelerin	uygulanması	sürecinde	herhangi	bir	sorun	yaşanmakta	mıdır?	

Ülkelerin	 yasal	 mevzuatları	 arasındaki	 farklar	 nelerdir?	 Ülkelere	 ait	 mevzuatlar	 ve	 AB	

düzenlemeleri	arasında	herhangi	bir	boşluk	bulunmakta	mıdır?	

	

Soru	 3:	 Gençlik	 çalışanları	 ve	 gençlik	 örgütleri	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	

ilkelerine	ilişkin	sorunlarla	nasıl	başa	çıkmaktadır?	

Gençlik	 örgütleri,	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 desteklenmesine	 ilişkin	 destekleyici	 herhangi	 bir	

(değerlendirme,	 eğitim,	 ileri	 eğitim,	 belgelendirme,	 yönlendirme,	 politika	 oluşturma	 gibi)	

sisteme	sahip	midir?	
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Tüm	sorulara	verilen	yanıtlar,	ilgili	metin	içerisinde	ayrı	bölümlerde	yer	almaktadır.	

Yöntemler	

Çalışma	 şablonu,	 farklı	 ülkelerden	 tutarlı	 ve	 geçerli	 verilerin	 elde	 edilebileceği	 bir	

yapıda	 oluşturulmuştur.	 Çalışma	 kapsamında	 farklı	 veri	 toplama	 yöntemlerinin	

uygulandığı	dört	farklı	bölüm	yer	almaktadır:	

§ Gençlik	 çalışmaları	 ve	 sosyal	 içerme	 ilkesine	 yönelik	 araştırmalara	 ilişkin	 ulusal

literatürün	taranması;

§ Ulusal	yasaların	değerlendirilmesi;

§ Sosyoloji	 ve	 felsefe	 alanlarındaki	önde	gelen	akademisyenler	 (her	ülkeden	en	 az

iki	 akademisyen	 eşliğinde)	 eşliğinde	 gerçekleştirilen	 yarı	 yapılandırılmış

görüşmeler:

§ Büyük	 Britanya:	 Gloucestershire	 Üniversitesinden	 bir	 Kıdemli	 Öğretim

Görevlisi	 ve	 Goldsmiths	 Üniversitesi	 Toplum	 Çalışmaları	 Lisans

Programından	bir	Öğretim	Görevlisi;

§ Slovakya:	 Trnava	 Üniversitesi	 Eğitim	 Felsefesi	 Bölümünden	 bir	 Yardımcı

Doçent,	 Slovak	Bilim	Akademisi	 Sosyoloji	 Bölümünden	 bir	 Profesör,	 Trnava

Üniversitesi	Özel	Eğitim	Bölümünden	bir	Profesör;

§ İtalya:	 Palermo	 Üniversitesi	 Kültür	 ve	 Toplum	 Fakültesi	 Sosyoloji

Bölümünden	 bir	 Yardımcı	 Doçent,	 Palermo	 Üniversitesi	 Kültürlerarası

Pedagoji	Bölümünden	bir	Yardımcı	Doçent;

§ Hırvatistan:	 Zagreb	 Üniversitesinden	 Beşeri	 ve	 Sosyal	 Bilimler	 Fakültesi

Felsefe	Bölümünden	bir	Profesör;

§ Türkiye:	 Akdeniz	 Üniversitesi	 Eğitim	 Fakültesi	 Sosyoloji	 Bölümünden	 bir

Yardımcı	Doçent,	Akdeniz	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi	Pedagoji	Bölümünden

bir	Yardımcı	Doçent.

§ Gençlik	örgütlerinin	yöneticileri	ve	gençlik	çalışanlarından	oluşan	odak	grupları	(her

ülkeden	 iki	 farklı	 grup	 ve	 iki	 farklı	 seans	 şeklinde	 gerçekleştirilmiştir).	 Gençlik

çalışanlarından	 oluşan	 gruplara	 yönelik	 amaçlı	 örnekleme	 prosedürü	 gençlik

çalışmalarında	 elde	 edilen	 eşit	 düzeydeki	 deneyimler	 esas	 alınarak

gerçekleştirilmiştir.
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Tablo	1:	Katılımcılar	–	Gençlik	Çalışanları	

Ülke	 Tür	 Sayı	=	58	

Büyük	Britanya	 Bireysel	görüşmeler	 Sayı	=	11	

Slovakya	 2	odak	grubu	 Sayı	=	11	/	n	=	5	

İtalya	 2	odak	grubu	 Sayı	=	3	/	n	=	4	

Hırvatistan	 1	odak	grubu	 Sayı	=	10	

Türkiye	 2	odak	grubu	 Sayı	=	7	/	n	=	7	

	

Gençlik	örgütlerinin	hedef	kitlesi	olan	gençlerden	oluşan	odak	grupları	(her	ülke	için	15-

25	yaşları	arasındaki	gençlerden	oluşan	en	az	iki	farklı	grup).	

Tablo	2:	Katılımcılar	-	Gençler	

Ülke	 Tür	 Sayı	=	96	

Büyük	Britanya	 1	odak	grubu	 Sayı	=	16	

Slovakya	 2	odak	grubu	 Sayı	=	16	/	n	=	17	

İtalya	 2	odak	grubu	 Sayı	=	7	/	n	=	8	

Hırvatistan	 1	odak	grubu	 Sayı	=	10	

Türkiye	 2	odak	grubu	 Sayı	=	11	/	n	=	11	

	

Elde	edilen	veriler	Mart	–	Nisan	2016	tarihlerinde	düzenlenmiştir.		

Odak	 gruplarına	 yönelik	 sorular	 ve	 bireysel	 görüşmelerin	 içeriği	 Aralık	 2015	 –	 Şubat	

2016	tarihleri	arasında	hazırlanmış,	 tartışılmış	ve	söz	konusu	materyale	son	şekli	yine	

bu	dönem	 içerisinde	verilmiştir	 (Bkz.	Ek	A:	 Şablon).	 SİÇEK	projesi	 paydaşları,	 çalışma	

süresince	 sorulacak	 sorular	 ve	 gerçekleştirilecek	 olan	 anket	 çalışmasının	 içeriği	

üzerinde	 önceden	 fikir	 birliğine	 varmıştır.	 Söz	 konusu	 anket	 çalışması	 veri	 toplama	

amacıyla	kullanılmıştır.	

Odak	 grubu	 çalışmaları	 proje	 hedeflerinin	 kısaca	 tanıtılması	 ve	 grup	 tartışmasıyla	

başlatılmıştır.	 Tartışma	 öncesinde	 katılımcılardan	 kısaca	 kendilerini	 tanıtmaları	

istenmiştir.	

Gençlik	 örgütlerinin	 liderleri	 ve	 gençlik	 çalışanları,	 tüm	 katılımcılarla	 bireysel	

görüşmeler	 gerçekleştirmiş	 ve	 görüşmeler	 kayıt	 altına	 alınmıştır.	 Bu	 görüşmelerden	

bazıları	 yüz	 yüze	 gerçekleştirilirken	 bazılarında	 ise	 katılımcının	 durumuna	 göre	 cep	

telefonu	ya	da	e-posta	gibi	yöntemler	kullanılmıştır.			
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AVRUPA GENELINDEKI KÜLTÜREL 

FARKLıLıKLAR 

Avrupa	kıtası	 çeşitliliğin	zenginleştirdiği	en	güzel	bölgelerden	biridir.	Değerlere	 ilişkin	

tercihler,	ritüeller,	gelenekler,	semboller,	politika	ve	eğitim	sistemleri	bölgeden	bölgeye	

farklılık	göstermektedir.	Kültür	kavramı	kısaca:	“Belirli	bir	grup	tarafından	bireylerin	ve	

grupların	 nesiller	 boyunca	 sürdürdüğü	 yaşam	mücadelesi	 kapsamında	 elde	 edilen	 bilgi,	

deneyim,	 inanç,	 değer,	 tutum,	 anlam,	 hiyerarşi,	 din,	 zaman	 ve	 evren	 kavramları	 gibi	

birikimler”	 (Hofstede,	 1997)	 olarak	 tanımlanabilir.	 Avrupa	 Değerler	 Atlası1(2004)	

incelendiğinde,	 Avrupa	 ülkeleri	 arasında	 büyük	 farkların	 var	 olduğu	 görülecektir.	

Örneğin;	 (önceliklerin	 yer	 almadığı	 sosyal	 bir	 olgu	 olarak	 tanımlanan)	 eşitlik	 ilkesi,		

																																																													
1Daha	fazlası	için:	http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/	
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Kuzey-Güney	 hattında	 giderek	 daha	 çok	 önemsenen	 bir	 ilke	 olmaktadır.	 Türkler,	 (0-1	

değerlerinin	 yer	 aldığı	 ölçekte	 0,56	 ile)	 eşitlik	 ilkesine	 ilişkin	 farkındalık	 açısından	

Slovakya	 ya	 da	 Britanya	 vatandaşlarından	 (0,29-0,34)	 yaklaşık	 iki	 kat	 daha	 iyi	 bir	

konumdadır.	 İtalyanlar,	 göçmenlere	 yardım	 etmeye	 en	 çok	 açık	 olan	 insanlardır.	

Hırvatlar	ise	çalışma	amacıyla	ülkelerine	gelen	göçmenlere	en	çok	açık	olan	insanlardır	

(%24’ünden	“daha	az	gelişmiş	bir	ülkeden	ülkemize	çalışma	amacıyla	gelen	göçmenleri	

hoşgörü	ile	karşılıyoruz”	yanıtı	alınmıştır,	2008).	Fakat	söz	konusu	veriler	(2008	yılında	

gerçekleştirilen	 Hırvatistan	 çalışması	 hariç)	 2004	 yılında	 gerçekleştirilen	 çalışmalara	

aittir	ve	bu	 tarihten	 itibaren	Avrupa	ülkelerindeki	hem	politik	hem	de	kültürel	 şartlar	

büyük	bir	değişim	yaşamıştır.	Bugün	Avrupa	kıtası,	bazı	ülkeler	üzerinden	seyahat	eden	

(Türkiye,	 İtalya)	 ve	 bazı	 ülkelere	 ulaşmayı	 hedefleyen	 (Birleşik	 Krallık,	 İtalya)	

göçmenlerin	 oluşturduğu	 ciddi	 bir	 göç	 dalgası	 ile	 karşı	 karşıyadır.	 Bu	 çalışma	

kapsamında	 çeşitlilik,	 sosyal	 içerme	 ve	 eşitlik	 kavramlarına	 ilişkin	 sorulara	 verilen	

yanıtlar	incelenmektedir.		

Hofstede	(1997),	kültürel	çeşitlilik	kapsamında	dört	kategoriden	bahsetmektedir:		

§ Güç	Mesafesi	İndeksi	–	toplum	içerisinde	var	olan	eşitsizliğin	düzeyini	ölçmektedir;	

§ Belirsizliğin	 Önlenmesi	 İndeksi	 –	 toplumların	 belirsiz	 ya	 da	 muğlâk	 durumlar	

karşısında	hissettikleri	tehdit	düzeylerini	ölçmektedir;	

§ Bireycilik	 İndeksi	 –	 kişilerin	 yalnızca	 kendileri	 ve	 birinci	 derece	 yakınlarıyla	

ilgilenme	yükümlülüğüne	yönelik	isteklerinin	düzeyini	ölçmektedir;	

§ Maskülünite	 İndeksi	 (başarılar	 ve	 ilişkiler)	 –	 Dominant	 değerler	 olarak	 kendine	

güven,	para	ve	maddi	eşyaların	(başarının)	dikkate	alınmasına	ve	diğer	bireylere	ya	

da	yaşam	kalitesine	ilgi	gösterilmemesine	ilişkin	düzeyleri	ölçmektedir.		

Yukarıda	tanımlanan	tüm	kategoriler	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	ilkelerine	yönelik	

anlayış	ve	tutumların	araştırılması	ile	ilişkilidir.	Tüm	bu	etkenler	ilgi	alanımıza	giren	bu	

önemli	 terimlerin	 (sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 terimlerinin)	 algılanması	 ve	

anlaşılmasında	büyük	bir	etkiye	sahiptir.	Bu	hususlar	göz	önünde	bulundurularak	elde	

edilen	araştırma	sonuçlarını	bir	sonraki	bölümde	bulabilirsiniz.		
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Eşitlik	kavramı	Avrupa	genelinde	nasıl	anlaşılmaktadır?	

Avrupa	 ülkelerindeki	 zengin	 çeşitliliğin	 bir	 sonucu	 olarak,	 eşitlik	 teriminin	

tanımlarında	 farklı	 toplumlar	 tarafından	 farklı	 kavramlar	 kullanılmıştır.	 Bu	

çerçevede;	 çalışma	 kapsamındaki	 ülkelerde,	 eşitlik	 kavramına	 ilişkin	 hangi	

tanımlar	 (anlayışlar)	 görülmektedir?	 Ülkelerin	 kültürlerinde	 yer	 alan	 Eşitlik	

kavramının	temellerini	hangi	etkenler	oluşturmaktadır?	

Bu	 soruları	 yanıtlamak	 hiç	 de	 kolay	 değildir.	 Çünkü	 verilecek	 yanıtın	 belirlenmesi	

sürecinde	politika,	iş	hayatı	ve	yasamaya	ilişkin	ya	da	sosyal	düzey	gibi	birçok	etken	göz	

önünde	 bulundurulmalıdır.	 “Eşitlik”	 kavramı,	 çalışma	 alanımıza	 giren	 farklı	

düzeylerdeki	 kültürlerde	 farklı	 anlamlar	 içermektedir.	 Ayrıca	 söz	 konusu	 farklılıklar	

sadece	ülkeler	arasında	değil	ülkelerin	kendi	bünyeleri	içerisinde	de	görülebilmektedir.	

Slovakya	bu	hususta	sunulabilecek	örneklerden	biridir:	

“Politik	 bakış	 açısıyla	 incelendiğinde,	 sosyalist	 (örneğin	 SMER	 Partisi)	 ve	 liberal	

(Özgürlük	 ve	 Dayanışma	 Partisi)	 vatandaşlar	 eşitlik	 kavramını	 eşitlikçilik	

(toplumsal	 cinsiyet	 teorisi,	 kadın	 ve	 erkek	 için	 eşit	 fırsatlar,	 kadın	 haklarının	

yeniden	geliştirilmesi,	ekonomik	eşitsizliklerin	azaltılması)	çatısı	altında	bir	araya	

gelmeye	 davet	 olarak	 kullanırken,	 muhafazakârlar	 ise	 ontolojik	 hakkaniyet	 ve	

kanunlar	 önünde	 eşitlik	 kavramını	 (milliyetçi	 mücadele,	 şeffaflık,	 yolsuzlukla	

mücadele,	 jüsnatüralizm,	 doğumdan	 ölüme	 dek	 geçerli	 insan	 hakları),	

vurguladıkları	politik	dilin	bir	parçası	haline	getirmişlerdir.”	(Slovakya’dan	katılan	

uzman).	

Söz	 konusu	 politik	 kısıtlamalar	 her	 iki	 tarafın	 yürüttüğü	 sivil	 aktivizm	 eylemleriyle	

desteklenmektedir.	 Sanayi	 hukuku	 ve	 sanayi-kültür	 düzeylerindeki	 eşitlik	 kavramı,	

tamamıyla	 eşit	 fırsatların	 sunulması	 ve	 eşit	 düzeydeki	 hizmetlerin	 eşit	 bir	 şekilde	

ücretlendirilmesi	 ile	 ilgilidir.	 	 	Yaygın	sosyal	anlayışa	göre	eşitlik	kavramı	 jüsnatüralist	

bir	 kavram	 ve	 kanunlar	 önünde	 eşitlik	 olarak	 tanımlanmakta;	 sosyalist	 ve	 kolektivist	

görüşlerde	ise	bu	kavram	tam	benzerlik	olarak	ele	alınmaktadır.	 	Aynı	zamanda	eşitlik	

kavramını	gerçeklikten	uzak	bir	konu	olarak	gören	politik	düşünceye	karşı	muhalefetin	

de	giderek	arttığı	söylenebilir.	

“Bana	 göre	 sosyalist	 eşitlikçilik	 kavramı	 günümüzde	 hala	 geçerliliğini	

korumaktadır	 ve	 sosyalist	 bir	 siyasi	 parti	 olan	 SMER	 tarafından	 beslenmektedir”	

(Slovakya’dan	katılan	uzman).	
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Bu	kapsamda	karşılaşılan	zorlayıcı	durumlardan	bir	diğeri	de	eşitlik	kavramının	felsefî	

ve	teorik	tanımlarıdır	(Arneson,	2015).	 	Örneğin;	“kariyer	niteliklere	tabidir”	sloganı	ile	

ortaya	koyulan	biçimsel	eşitlik	kavramı	üst	düzey	avantajlar	sağlayan	konum	ve	ilanların	

tüm	adaylara	açık	olmasını	gerektirmektedir.	Bu	yaklaşım	kulağa	harika	gelmekte	fakat	

bünyesinde	 bazı	 belirsizlikler	 barındırmaktadır.	 Örneğin;	 “kariyer”	 ya	 da	 “nitelik”	

kavramları	tam	olarak	neyi	ifade	etmektedir?	İyi	çalışan	kimdir?	Bu	durum	müşterinin	

ihtiyaçlarına	 göre	 değişebileceği	 gibi	 objektif	 ölçütlerle	 de	 belirlenebilir.	 Temel	 eşitlik	

yaklaşımı	ise	herkesin	nitelik	kazanma	fırsatına	sahip	olduğunu	öne	sürmektedir.	Fırsat	

eşitliğine	 yüklenen	 farklı	 anlamlara	 örnek	 olarak	 Birleşik	 Krallık’ta	 öne	 sürülen	

düşünceler	verilebilir:	

Kimileri	 ‘biçimsel	 eşitliğin’	 “Britanya’nın	 ayrımcılıkla	 mücadele	 yasasında	 yer	 alan	 bir	

yaklaşım”	(Fredman,	2011,	Thwaites,	2014,	s.140’ta	kullanılan	şekliyle)	olduğunu	ifade	

ederken,	 kimileri	 ise	 bu	 kavramın	 içeriğinde	 “eşit	 muamele	 temelli	 bir	 tutarlılığın	 var	

olduğunu	 ve	 tüm	 bireylere	 eşit	 biçimlerde	 davranarak	 haksız	 muamelenin	 ortadan	

kaldırılmasının	 hedeflendiğini”	 (Barnard	 ve	 Hepple,	 2000,	 Thwaites,	 2014,	 s.140’ta	

kullanılan	şekliyle)	öne	sürmektedir.	“Bu	yaklaşım,	doğrudan	ayrımcılık	kavramının	yasal	

tanımında	 görülebilmektedir”	 	 (Sergeant,	 2013,	 s.4)	 ve	 Thwaites’e	 göre	 (2014,	 s.142)	

2010	 yılına	 ait	 Eşitlik	 Yasasına	 rağmen	 “biçimciliğin	 temelini	 oluşturan	 ilkeler	 ve	

ayrımcılıkla	mücadele	süreçleri	hiçbir	değişiklik	göstermemiştir.”	

Fakat	 bu	 görüş	 genel	 itibariyle	 onaylanmamaktadır.	 Sergeant	 (2013,	 s.5)	 daha	 çok	

“biçimsel	 ve	 temel	 hakkaniyetin	 elde	 edilebilmesi	 için	 belirli	 temeller	 üzerine	 kurulan	

politikalardan”	oluşan	daha	karma	yapıda	bir	yaklaşımın	var	olduğunu	düşünmektedir.	

Temel	 eşitlik	 yaklaşımında	 “ezilen	 gruplara	 yönelik	 eşit	 muamelenin	 sağlanabilmesi”	

hedeflenmekte	 (Burrows	 ve	 Robison	 (sayı	 14)	 Thwaites,	 2014,	 s.140’ta	 kullanılan	

şekliyle)	 ve	 çeşitli	 engellerle	 karşılaşan	 kişilerin	 desteklenmesine	 yönelik	 eylemler	

savunulmaktadır.	2010	Eşitlik	Yasası’nda	(Birleşik	Krallık	Hükümeti,	2010),	 işgücünün	

sınıflandırılmasına	 yönelik	 pozitif	 eylemlere	 yer	 verilmektedir.	 Fakat	 Thwaites	 (2014,	

s.167)	tarafından	da	belirtildiği	gibi	“işverenlerin	yararlanabilecekleri	herhangi	bir	yasal	

düzenleme	 bulunmamaktadır”.	 Thwaites	 (2014,	 p.167),	 sözlerini	 şu	 şekilde	

tamamlamaktadır	–“	bu	nedenle,	eşitlikçilik	ilkesine	ilişkin	hedeflere	ulaşılamayacaktır.”	

2014	Çocuk	ve	Aile	Yasası	(Birleşik	Krallık	Hükümeti,	2014)	ise,	özellikle	engelli	ve	Özel	

Eğitim	İhtiyaçları	bulunan	kişilerin	ihtiyaçlarını	karşılamaya	yönelik	hükümler	içermesi	

ve	yerel	yönetimler	için	ihtiyaç	sahibi	çocuk	ve	gençlerin	desteklenmesine	yönelik	yasal	
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imkânlar	 tanıması	 nedeniyle	 önemli	 bir	 yaklaşım	 olarak	 görülebilir.	 Ancak	 bu	 kanun	

çerçevesinde	 de	 farklı	 engellerle	 karşılaşan	 bireylere	 yönelik	 maddi	 destek	 ve	

hizmetlere	 ilişkin	 hükümler	 yeterince	 ele	 alınmamıştır	 ve	 bu	 nedenle	 uygulamalarda	

farklı	yaklaşımların	benimsenme	olasılığı	bulunmaktadır.	

Eşitliğin	aynılık	olarak	algılanması:	Avrupa	ülkelerinde	yaygın	
olarak	görülen	yanlış	yorumlamalar	

Avrupa	 genelinde	 eşitlik	 kavramının	 algılanış	 biçimlerine	 ilişkin	 bazı	 genel	 eğilimler	

görülmektedir.	Bunlardan	biri	de	eşitliğin	aynılık	olarak	algılanmasıdır.	

''Hırvatistan	halkının	eşitlik	kavramını	yanlış	algıladığını	düşünüyorum.	Eşit	olmak	

aynı	olmak	anlamına	gelmez.	Bizler	birbirimizden	farklıyız.	Hepimizin	aynı	olması	

hiçbirimiz	 için	 iyi	 olmazdı.	 Aynılık	 için	 mücadele	 etmek	 yanlış	 bir	 düşüncenin	

sonucudur.	 Bu	 durum	 beraberinde	 standartlaşmayı,	 normlaşmayı	 ve	 olmaması	

gereken	kıstasları	da	beraberinde	getirecektir''	(Hırvatistan).	

“Eşitlik	 kavramı	 genellikle	 yanlış	 algılanarak	 tekdüzelik	 kavramı	 ile	

karıştırılmaktadır”	(Slovakya)	

“Eşitlikçi	 stratejilerin	 tercih	 edilmesi	 ilk	 başta	 farklılıklara	 kucak	 açılabilmesini	

sağlayacaktır.	 Fakat	 bizler,	 bireyler	 olarak,	 çeşitliliğin	 ve	 farklılıkların	 bizlere	

kazandıracağı	zenginliği	her	zaman	göremeyebiliriz.	

Bunun	 yanı	 sıra,	 aynılık	 söylemi,	 insan	 haklarının	 da	 yanlış	 kullanılması	 ya	 da	

yanlış	yorumlanmasına	yol	açabilir.	 	Bu	tür	bir	 tartışmada	bazıları,	 insan	hakları	

bağlamında	 “’hepimiz	 eşitiz’	 ifadesini	 kullanabilir	 ancak	 aslında	 bu	 ifade	 eşit	

olmadığımız	 gerçeğini	 göz	 ardı	 etmektedir.	 Bu	 yüzden	 belki	 de	 insan	 onurundan	

bahsederken	 toplumların	 dayatmalarının	 insan	 hayatındaki	 etkilerini	 dışarıda	

tutarak	bireysel	bir	bakış	açısı	geliştirmeliyiz.	İnsan	hakları	söyleminde	bazı	faydalı	

unsurlar	 da	 yer	 almaktadır	 fakat	 bu	 söylemsel	 unsurlar	 kişilerin	 bireyselliği	 ve	

toplumsal	 baskıların	 neden	 olduğu	 deneyimleri	 ayırt	 edebilmede	 bir	 araç	 olarak	

görülemez.	 Fakat	 kolektif	 bir	 baskının	 mevcudiyetini	 reddetmek	 de	 akıllıca	 bir	

yaklaşım	olmayacaktır”	(Birleşik	Krallık).	

Eşitlik	terimi	kendi	 içerisinde	de	sorunlar	barındıran	bir	terimdir.	Çünkü	eşitlik	terimi	

içerisinde	aynılık	kavramına	ait	bazı	özellikler	yer	almaktadır.	Herkese	eşit	davranıldığı	

takdirde,	 eşitsizlikler	asla	 tamamen	giderilmeyecektir.	Bu	durum	aşağıdaki	 resimlerde	

açıkça	görülebilir:	
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Eşitlik	 Adalet	 Sistematik	 engellerin	

kaldırılması	

	

Bu	 nedenle,	 eşitlik	 kavramından	 bahsederken	 değer	 eşitliği,	 hakkaniyet,	 adalet	 ya	 da	

adil	olma	gibi	terimlerin	kullanılması	daha	uygun	olacaktır.	Herkesin	aynı	görülmesine	

ilişkin	farklı	birçok	konudan	bahsedilebilir.	

''Bu	yaklaşım	hem	aşırı	bir	eşitlikçiliğe	yol	açacak	hem	de	standartlaşma	ve	aynılaşmaya	

neden	 olacaktır.	 Ben	 şahsen	 eşitlik	 kavramı	 içerisinde	 olumlu	 bir	 özellik	 göremiyorum.	

Hiçbirimiz	aynı	değiliz	ve	olmamalıyız	da.	Eğer	hepimiz	aynı	olursak	toplumlarımız	daha	

fakir	 hale	 gelecektir.	 Aynı	 olmakla	 elimize	 hiçbir	 şey	 geçmez	 ve	 birey	 ya	 da	 toplumlar	

olarak	daha	ileriye	gidemeyiz.	Ben	eşit	fırsatlar	kavramını	daha	çok	benimsiyorum.	Çünkü	

bu	durumda	hiçbirimizin	aynı	olması	gerekmiyor.	Herkese	bir	şans	verilmesi	gerekir,	fakat	

eşit	 bir	 şans	 değil.	 Çünkü	 herkes	 aynı	 kabiliyetlere,	 ilgi	 ve	 isteklere	 sahip	 değildir.	 Eğer	

herkese	 aynı	 doğrultuda	 ilerleme	 şansı	 verilseydi	 herkes	 tek	 bir	 güzergâhta,	 aynı	 yöne	

giderdi.	Bizler	bir	şanslar	toplumu	oluşturmalıyız,	eşit	şanslar	toplumu	değil.''	

'Batı	 medeniyetinin	 tarihinde	 elde	 ettiği	 en	 büyük	 başarılar	 bireyler	 tarafından	 elde	

edilmiştir.	 Neden?	 Çünkü	 bireyler	 farklıydı,	 özgürdü,	 farklı	 şanslara	 sahipti	 ya	 da	

başarmak	için	mücadele	ettiler”(Hırvatistan).	

Farklı	 gruplardan	 insanlarla	 bir	 arada	 çalışmak	 yerine	 insanların	 “gerçek	 bir	

işbirliğinden	 çok	 neredeyse	 bir	 rencide	 etme	 korkusu	 haline	 gelen”	 yaklaşımlar	

geliştirdikleri	 durum	 ve	 olaylar	 irdelenmiş	 ve	 söz	 konusu	 yaklaşımın	 nedeninin	

“birbirimizle,	 birbirimizi	 sorgulayacak,	 birbirimize	 meydan	 okuyacak	 kadar	 yakınlık	

kurmamız	 ve	birbirimizle	 konuşarak	birbirimizi	 anlamamız	 ve	birbirimize	karşı	meydan	

okuyabilecek	kadar	birbirimizi	tanımamız”	olduğu	ifade	edilmiştir	(NT).	
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Bu	 yorumların	 tamamı	 sosyal	 içerme	 kavramının	 algılanması	 ve	 yorumlanması	 ile	

ilgilidir.	 Sosyal	 içerme	 kavramının	 bütünleşme	 kavramı	 ile	 eş	 anlamlı	 görüldüğü	

durumlarda	 (ki	 bugünlerde	 bu	 görüş	 oldukça	 yaygındır)	 homojenleştirme	 teorileri	

ortaya	 çıkacaktır	 (“hepimiz	 eşitiz”,	 “farklılıkları	 ortadan	 kaldıralım”	 gibi).	 Fakat	 esas	

anlamı	 algılandığında,	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 temelde	 eşitliği	 savunduğu	 fakat	 bunun	

yanında	 kişilerin	 özgünlük	 ve	 benzersizlik	 gibi	 özelliklerini	 de	 dikkate	 aldığı	

görülecektir.	Bu	çerçevede	sosyal	içerme	kavramı	yalnızca	“birleştirme”	ya	da	“organize	

etme”	olarak	değil,	aynı	zamanda	kabullenme	ve	dayanışma	olarak	tanımlanmalıdır.	
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Sosyal	İçerme	Kavramı	Sosyal	İlişkilerde	Kültürel	ve	Etik	
Açılardan	Nasıl	Tecelli	Etmektedir?	

Sosyal	 içerme	 kavramı,	 genel	 anlamda	 toplumlardan	 daha	 çok	 akademik	 çevrelerde	

kullanılan	bir	kavramdır.	Ülkeler	arasındaki	farklılıklar	ise	hem	tarihsel	süreçler	hem	de	

farklı	sosyal	çevrelerden	kaynaklanmaktadır.		

Örneğin	 Türkiye’de,	 etnik	 azınlıklar	 ve	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliğine	 özellikle	 ilgi	

gösterilmektedir.	Cem	evlerinin	(dinsel	törenin	gerçekleştirildiği	yer)	devlete	bağlanması	

ve	 yasallaştırılması,	 Alevi	 dedelerine	 maaş	 verilmesi	 gibi	 uygulamalar	 yoluyla	 eşitlik	

ilkesinin	 Alevi	 vatandaşlar	 için	 de	 uygulanmasına	 yönelik	 birçok	 çalışma	

gerçekleştirilmektedir.	 Eğitimde	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliğine	 karşı	 mücadele	 bir	

devlet	 politikasıdır.	 Bu	 konu	 ayrıca	 bazı	 sivil	 toplum	 örgütleri	 tarafından	 da	 ele	

alınmaktadır.	Milli	Eğitim	Bakanlığı	ve	UNICEF	tarafından	kız	öğrencilerin	okuryazarlık	

oranının	 arttırılması	 amacıyla	 desteklenen	 “Haydi	 Kızlar	 Okula!”	 kampanyası	 bu	

bağlamda	örnek	olarak	verilebilir.	

Slovakya’daki	 sosyal	 içerme	 projelerinin	 hedef	 grubu	Roman	 azınlıktır.	 Fakat	 ülkede	

görülen	 politik/akademik	 felsefe	 ile	 çözüme	 yönelik	 uygulamalar	 arasında	 bazı	

boşluklar	bulunmaktadır:	

“Roman	 öğrencilere	 yönelik	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 yaklaşımı,	 belediyelerin	 ve	

okulların	 politikalarında,	 okullar	 arasındaki	 yer	 değiştirme	 uygulamalarında,	

“etnik	 unsurlardan	 arındırılmış	 okullarda”	 ve	 benzeri	 uygulamalarda	 görebiliriz.	

İmzalanan	 uluslararası	 sözleşmelere,	 AB	 tarafından	 getirilen	 yükümlülüklere	 ve	

zayıf	da	olsa	verilen	sözlere	rağmen,	örgün	eğitim	veren	kurumların	politikalarında	

ne	“sosyal	içerme”	ilkesinden,	ne	de	bu	ilkenin	içeriğinden	bahsedilmektedir.	Ancak	

bazı	sivil	toplum	örgütleri	ve	akademik	gruplar	eşitsizliklerin	ortadan	kaldırılması	

için	çaba	göstermektedir”.	

Hırvatistan	için	de	benzer	bir	durumdan	bahsedilebilir:		

''Bence	sosyal	içerme	ilkesi	giderek	daha	sağlam	bir	zemine	oturmaktadır	ve	daha	

çok	 insan	 bu	 kavramdan	 bahsetmeye	 başlamıştır.	 Fakat	 bu	 kavramın	 kapsamına	

kimleri	dâhil	ettiğimiz	hususunda	henüz	net	bir	görüş	elde	edebilmiş	değilim.	Eğer	

engellilik	gibi	 farklılıklara	 sahip	 insanlardan	bahsediyorsak	ya	da	bu	 insanlar	bir	

azınlık	 grubuna	 mensup	 ise,	 bu	 insanları	 gerçek	 manada	 topluma	 “ekmeliyiz”.	

Çünkü	onları	ve	özelliklerini	değiştirme	gibi	bir	şansımız	yok.	Bir	insanın	kaybettiği	
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bir	kolun	yerine	yenisini	çıkarmasını	sağlayamazsınız.	Sosyal	içerme	kavramından	

çokça	bahsediliyor.	Fakat	ben	bu	konuda	herhangi	bir	gelişme	henüz	göremedim.	

Örneğin,	 yıllar	 önce	 tekerlekli	 sandalye	 kullanan	 insanların	 erişimini	 sağlamak	

amacıyla	özel	donanımlı	 tramvay	araçları	getirilmişti.	Fakat	ben	henüz	 tekerlekli	

sandalye	ile	toplu	taşıma	araçlarını	kullanabilen	herhangi	birine	rastlamadım”.	

Sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	 İtalya’daki	 görüntü	 ise	 hem	 hitap	 ettiği	 coğrafi	 alan	

(Kuzey	 ve	 Güney	 arasındaki	 uzaklık)	 hem	 de	 hedef	 gruplara	 (çocuklar	 ve	 gençler,	

engelliler,	 kadınlar,	 azınlık	 grupları)	 yönelik	 politikalar	 bağlamında	 diğer	 örneklerden	

çok	farklıdır.	

Sosyal	politikalara	ilişkin	mevzuatlar	bölgelerin	özerk	yapılarının	birer	parçasıdır	ve	bu	

nedenle	 söz	 konusu	 bölgelerdeki	 maddi	 ve	 kurumsal	 güce	 dayanmaktadır.	 Kuzey	

Bölgesinin	 Güney’den	 çok	 daha	 iyi	 olması	 nedeniyle	 Kuzey’deki	 belediyeler	 genellikle	

sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	 politikalarda	 Güney’in	 zayıf	 yönetimlerinden	 daha	

başarılıdır.	 Güney’deki	 zayıf	 insanlara	 yönelik	 sosyal	 içerme	 veya	 dışlama	 eylemleri,	

Güney	 İtalya’daki	 “Lega	 Nord”	 (Kuzey	 Ligi)	 partisinin	 bağımsızlık	 talebinin	 ardından	

giderek	politik	gündemi	oluşturan	tartışmalardan	biri	haline	gelmiştir.		

Sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	mevzuat	 ve	politikaların	daha	 iyi	uygulandığı	 alanlardan	

biri	 de	 İtalya’nın	 eğitim	 sistemidir.	 İtalya’daki	 tüm	 yoksun	 çocuk	 ve	 gençler	 (örneğin,	

engelli	 çocuklar,	 göçmenler	 vb.)	 devlet	 okullarına	 kayıt	 olma	 ve	 eğitim	 faaliyetlerinde	

yer	alma	hakkına	sahiptir.	Kadınlara	yönelik	eşit	fırsatlar	ise	yasalar	tarafından	güvence	

altına	 alınmıştır	 ve	 kadınlara	 yönelik	 doğrudan	 hiçbir	 ayrımcılık	 görülmemektedir.	

Fakat	uygulamalara	baktığımızda	kadınların,	özellikle	anne	olduktan	sonra	ortaya	çıkan	

ihtiyaçları	yeterince	dikkate	alınmamaktadır.	Örneğin;	doğum	izni	için	sağlanan	destek	

oldukça	 azdır	 ve	 çalışan	 annelere	 yönelik	 yardımlara	 ilişkin	 herhangi	 bir	 politika	 da	

bulunmamaktadır.	Ayrıca	yalnız	yaşayan	annelere	ve	çocuk	bakım	merkezlerine	yönelik	

hizmetler	de	yeterli	bulunmamaktadır.	

İtalya’daki	eşit	muamele	ve	eşit	hak	politikalarının	diğer	gruplar	için	de	yeterli	düzeyde	

olmadıkları	görülmektedir.	Bu	durum	özellikle	eşcinseller	ve	Romalılar	için	geçerlidir.		

Birleşik	Krallık’taki	eşitlik,	çeşitlilik	ve	sosyal	içerme	ilkelerine	ilişkin	uygulamalar	da	

2010	Eşitlik	Yasası	(Birleşik	Krallık,	2010)	kapsamında	güvence	altına	alınmış	fakat	bu	

güvence,	 özellikle	 piyasa	 gücü	 ve	 tasarruf	 önlemleri	 etrafında	 gelişen	 neoliberal	

gündemin	 takipçisi	 olan	 politik	 sistem	 ve	 anlayışın	 sınırları	 içerisinde	 kalmıştır.	 Bu	
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nedenle,	 çalışma	 kapsamında	 görüşülen	 bireyler,	 masa	 tabirini	 bir	 mecaz	 olarak	

kullanarak	Birleşik	Krallık’taki	durumla	ilgili	aşağıdaki	hususları	ifade	etmiştir.	

“İnsanları	masaya	davet	ediyoruz	fakat	masa	önceden	kurulmuş	ve	görüşmenin	de	

bu	masada	yapılması	gerekiyor.	Buradaki	sıkıntı	şu:	Eğer	gerçek	bir	sosyal	adalet	

sağlamayı	düşünüyorsak	 insanları	 zaten	 var	olan	bir	 ortama	gelip	 kendilerini	 bu	

ortama	 göre	 değiştirmelerini	 talep	 etmemeli,	 ilgili	 alanlarını	 insanlara	 göre	

düzenlemeliyiz”.	

“İnsanları	 bir	 masaya	 davet	 ediyoruz	 fakat	 onlardan	 masanın	 hiçbir	 önemi	

olmadığını	 söylemelerini	 ve	 pencereleri	 açıp	 bu	 işi	 daha	 farklı	 nasıl	 yapabiliriz	

diyerek	 farklı	 insanların	 beraberlerinde	 getirdikleri	 farklılıkları	 kucaklamalarını	

değil	 de	 kendilerini	 masaya	 göre	 değiştirmelerini	 ve	 ortama	 göre	 giyinmelerini	

istiyoruz”.	

Tarihsel	bağlama	baktığımızda	 ise	Slovakya	ve	Hırvatistan	gibi	küçük	ülkelerin	aksine,	

İtalya	 ya	 da	 Britanya	 gibi	 ülkelere,	 sömürgeci	 tarihlerine	 yönelik	 eleştirilerin	

yöneltildiğini	görmekteyiz.	Bu	 tür	 iddialar	muhtemelen	Slovakya	gibi	bir	ülkede	hiçbir	

zaman	duyulmamış	ve	duyulmayacaktır	da:	

“Bunu	 yapanlar	 var	 fakat	 sayıları	 çok	 da	 fazla	 değil.	 Ayrıca	 çeşitlilik	 ve	 sosyal	

içerme	 ilkelerine	 ilişkin	 söylemler	 esasen	 herkes	 için	 faydalı	 modeller	

geliştirmekten	çok	insanları	mevcut	modellere	hapsetme	amacı	gütmektedir”.	

“Bunun	nedeni	 ise	 söz	konusu	 söylemin	politikaya	yerleşmiş	olmasıdır.	Bu	yüzden	

‘bizim	 yolumuz	 doğru	 yol’	 anlayışı	 gibi	 bir	 tür	 kibir	 ya	 da	 kültürel	 kibir	 ortaya	

çıkmıştır.	 Bu	 çerçevede	 hem	 çeşitlilik	 hem	 de	 eşitlik	 kavramlarına	 ilişkin	

uygulamalar	 ‘hep	 birlikte	 bu	 sistemi	 nasıl	 yeniden	 şekillendirebiliriz?’	

düşüncesinden	 çok	 ‘insanları	 bu	 sisteme	 nasıl	 uydurabiliriz?’	 felsefesiyle	

gerçekleştirilmektedir.”	

“Çok	kültürlülük	gibi	gündemlere	ilişkin	planlarda,	‘herkes	eşittir	ve	kültürel	sistem	

içerisinde	eşit	bir	şekilde	yer	almalıdır’	düşüncesini	içeren	gerçek	uygulamalardan	

çok	beyazlara	ait	söylemsel	unsurlara	yer	verilmektedir.”	“Bunun	nedeni	ise	büyük	

ihtimalle	 söz	 konusu	 planların	 beyazların	 ağırlıklı	 olarak	 yer	 aldığı	 kuruluşlar	

tarafından	sömürgeci	bir	anlayışla	kurulmuş	olmasıdır”.	

Hırvatistan	 ve	 Slovakya	 gibi	 daha	 homojen	 yapıdaki	 ülkelere	 baktığımızda	 ise,	

kültürlerarası	 gündemlerin	 başka	 bir	 etkenden,	 ulusal	 kimliğin	 kaybedilmesi	

endişesinden	etkilendiğini	görmekteyiz:	
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''Kesinlikle	 çeşitlilik	 ilkesi	 bizim	 toplumumuzun	 bir	 gerçeğidir.	 Bu	 ilke,	 sahip	

olduğumuz	 ulus	 devlet	 geleneğinin	 bir	 yan	 ürünüdür.	 Bizi	 birleştiren	 bir	 şeylerin	

olması	 lazım	 ve	 biraz	 yapmacık	 da	 olsa	 kendi	 kimliğimizi	 bulmamız,	 onu	

yabancılardan	 korumamız	 lazım.	 Ulusal	 kimliğimiz	 ise	 “Katolik	 olmamız”	 gibi	

gerçeklerden	beslenmektedir.”	

Sosyal	İçermenin	Kapsama	Limitleri	

SİÇE	 kavramlarının	 altında	 yatan	 temel	 düşünceler	 bağlamında,	 sosyal	 içerme	

yaklaşımlarının	limitlerinin	farklı	bakış	açılarıyla	ele	alınması	gerekmektedir.	Bizler	bu	

konuda	 yaşanan	 sorunları	 ideolojik,	 soysal,	 kurumsal	 ya	 da	 diğer	 bazı	 düzeyler	

kapsamında	ele	almayı	uygun	görüyoruz.	

Sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	terimleri	bir	ideolojinin	belirtileri	olarak	algılanabilir.	

Çeşitlilik	 kavramının	 basitleştirilmiş	 ve	 manipüle	 edilmiş	 anlamlarından	 birine	

baktığımızda,	bu	kavramın	kimlik	ve	kesinlik	gibi	kavramlarla	çeliştiğini	görürüz.	İşte	bu	

durumda	çeşitlilik	bizim	için	bir	sorun	teşkil	edecektir.	“Fırsat	olarak	çeşitlilik”	kavramı	

ise	sınırlı	bir	grup	aktivist,	gazeteci	ve	akademisyen	tarafından	geliştirilmiştir.	Sıradan	

halk	 ise	 (dışlama	 eylemlerinin	 geleneksel	 süreçleri	 de	 dâhil)	 mevcut	 sosyal	 düzeni	

bozan	etkenlerle	vatandaş	kategorilerinin	birbirine	karıştırılmasına	yaygın	olarak	karşı	

çıkmaktadır.	

Mevcut	 politik	 sistem,	 son	 5-10	 yıldır	 eşitlik	 ilkesine	 ilişkin	 mevzuatlar	

hazırlamakla	 meşguldür.	 Fakat	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	

yönelik	tüm	baskılara	rağmen,	bütün	çabalar	“kutucukları	işaretlediğiniz	takdirde	

ilerleyeceğinizi	 söyleyen	 fakat	 bilakis	 yaşayacağınız	 deneyim	 ya	 da	 dönüşümden	

hiçbir	şekilde	bahsetmeyen”	bürokratik	bir	kalıba	hapsedilmektedir.	

“Bu	tür	çarpıtmalar	söz	konusu	ilkelerin	temelleri	ve	anlamları	ile	ilgili	bilgi	sahibi	

olmayan	 insanların	oluşturduğu	 toplumlar	 için	normal	eylemlerdir.	Eksik	kalınan	

nokta	 ise	 bilgisiz	 toplumların,	 Eğitim	 bakanlığı	 ve	 sivil	 toplum	 örgütleri	 gibi	

kuruluşlar	tarafından	bilgilendirilmeleridir”.	

Günümüzün	 en	 etkili	 politik	 felsefesi	 olan	 neoliberalizm,	 insanların	 sosyal	 içerme,	

çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 gibi	 ilkelere	 ilişkin	 daha	 fazla	 bilgi	 edinme	 isteklerini	 giderek	

azaltmaktadır.	 Politikalar,	 sorunları	 kâğıt	 üzerinde	bırakmakta	 ve	dışlanma,	 aynılık	 ve	

eşitsizlik	 gibi	 sorunların	 çözümüne	 yönelik	 derin	 düşüncelerin	 üretilmesine	 engel	

olmaktadır.	 Bu	 nedenle	 süreç,	 kutucukların	 işaretlenmesinden	 daha	 ileriye	
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gidememektedir.	“Bence	eşitlik	ve	çeşitlilik	kavramlarının	ve	bu	kavramların	sadece	yazılı	

politikalardan	 ibaret	olmaması,	 eğitim	 faaliyetleri	 süresince	daha	çok	 irdelenmesi	 ve	 ele	

alınması	gerekir”.	

Çalışmada	 aynı	 zamanda	 denetmenler	 ve	 fon	 sağlayıcıları	 tarafından	 oluşturulan	

sistemlerin	ancak	yüzeysel	bir	yaklaşım	geliştirebildikleri	öne	sürülmektedir:	

“Komisyonlarda	hep	politikalar	 değerlendirilir	 fakat	 bu	politikaların	ne	 kadar	 iyi	

uygulandıkları	 tartışılmaz.	 Ve	 sonuç	 olarak	ne	 yapmanız	 gerektiği	 ile	 ilgili	 hiçbir	

fikir	elde	edemezsiniz.	Komisyon	üyeleri	politikalar	hakkında	şikâyet	olmamasının	

şikâyet	 olmasından	 daha	 iyi	 olduğunu	 düşünüyorlar.	 Hâlbuki	 şikâyet	 varsa	

politikalar	daha	iyi	sonuç	veriyor	demektir.”	(Birleşik	Krallıktan	katılan	uzman).	

Kalite	ve	sonuçların	ölçülebildiği	durumlar	giderek	daha	çok	önem	kazanmaktadır	ve	bu	

durumlarda	oluşturulan	eşit	fırsatlara	ilişkin	politikalar	ölçülebilir	birer	politika	olarak	

karşımıza	çıkmaktadır.			

“Bence	 her	 şey	 ölçülebilmeli.	 Fakat	 bizler	 her	 zaman	 iyi	 yaptığımız	 şeyleri	

ölçebildiğimiz	 için	yaptığımız	şeylerin	anlamını	da	maalesef	kaybettik”	 	(Birleşik	

Krallıktan	katılan	uzman).	

Özellikle	 de	 engelli	 kişiler	 birtakım	gizli	 ayrımcılıklarla	 karşı	 karşıya	 kalmaktadır.	 	 Bu	

konudaki	 yaklaşımlar	 “engeli”	 ortadan	 kaldırarak	 “engelleri”	 ortadan	 kaldırma	

odaklıdır.	 Bu	 anlayış	 kulağa	 oldukça	 hoş	 gelmektedir	 fakat	 sahne	 arkasında	 engelli	

kişileri	ikinci	plana	iten	gizli	bir	düşünce	yatmaktadır.	

“Engelli	 kişiler	 genellikle	 ekonomik	 faaliyetlere	 katılım	 noktasında	 sorun	

yaşamaktadırlar.	 Kapsayıcı/dâhil	 edici	 eğitimin	 bir	 parçası	 olarak	 sürdürdükleri	

çalışmalarını	tamamlamalarının	ardından,	iş	arama	sürecinde	gizli	bir	ayrımcılıkla	

karşı	karşıya	kalmaktadırlar”	(Slovakya’dan	katılan	uzman).	

Ayrımcılıkla	 mücadele	 için	 geliştirilen	 mevzuatlar	 (örneğin,	 koruma	 altına	 alınan	

atölyeler	 ya	 da	 zorunlu	 olarak	 korunan	 alanlara	 ilişkin	 düzenlemeler)	 şirketlerin	 kâr	

amaçlı	 pragmatik	 stratejileri	 için	 gizli	 bir	 fırsat	 yaratmaktadır.	 Fakat	 uzun	 vadede	

bakıldığında,	 kurulan	 yakın	 iletişim	 ve	 engellerin	 (zihinsel,	 toplumsal	 ve	 kültürel)		

kaldırılmasına	 yönelik	 zorunluluk,	 istenen	 bazı	 etkileri	 de	 beraberinde	

getirebilmektedir.	

“Öğrencilerine	 hoşgörü	 konusunda	 bir	 ders	 vermek	 isteyen	 bir	 öğretmeni	 örnek	

olarak	 alabiliriz.	 Bu	 öğretmen,	 eminim	 ki	 iyi	 niyetli	 bir	 şekilde,	 sınıfın	 en	 ön	

sıralarına	aileleri	tarafından	evlatlık	alınan	iki	çocuk,	bir	ateist	ve	bir	de	Çinli	kızı	
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oturtuyor.	 Bunu	 yaparak	 sınıftaki	 herkese	 bu	 çocukların	 diğerlerinden	 farklı	

olmadıklarını	göstermek	istiyor.	Bana	sorarsanız	bu	bir	göz	açma	eylemidir.	Çünkü	

öğretmen	bu	uygulamayla	birlikte	basmakalıp	düşünceleri	ortadan	kaldırmayı	 ve	

karşılıklı	 anlayışı	 elde	 etmeyi	 amaçlıyor.	 Fakat	 bunu	 yaparken	 aynı	 zamanda	 bu	

dört	 çocuğu	 ve	 belki	 de	 diğerlerinin	 bilmediği	 özelliklerini	 ifşa	 ediyor.	 Benzer	

şekilde	 toplumlar	 da,	 farklılıklara	 saygı	 göstermek	 ve	 değer	 vermek	 yerine	 farklı	

kişiler	için	daha	fazla	“eşitlik”	istiyor”	(Hırvatistan’dan	katılan	uzman).	

Sosyal	 içerme	 kavramını	 sınırlı	 kılan	 nedenlerden	 bir	 diğeri	 ise	 sürekli	 değişen	

mevzuatlar	ve	politik	koşullardır.	

“Gençlerin	 kanunlar	 nezdinde	 ne	 gibi	 haklara	 sahip	 olduklarını	 bilmeleri	 ve	 bu	

haklardan	 yararlanmak	 için	 bürokrasiyi,	 politik	 ve	 toplumsal	 gelişmeleri	 daima	

takip	etmeleri	gerekir.	Bu	bağlamda	ortaya	çıkan	sorunlar	sadece	sosyal	medyanın	

takip	edilmesiyle	çözülmeyecektir.	Tıpkı	düzgün	bir	dilekçe	yazmasını	bilmeyen	bir	

gencin	 yasal	 mevzuatlardaki	 eşitsizlikleri	 tespit	 edip	 düzeltemeyeceği	 gibi...”	

(Türkiye’den	katılan	uzman).	

“Sorunlar	 tamamıyla	 politik.	 Sıkıntılar	 kısa	 vadede	 hafif	 hasarlar	 bırakıyor	 gibi	

görünse	de	uzun	vadede	bütün	toplumu	etkilemektedir.	Bu	durumda	en	savunmasız	

olanlar	 ise	 çocuklardır.	 Çocuklar	 kendilerini	 özgür	 hissetmiyorlar.	 Ne	 yazık	 ki	

eğitimdeki	ölçme	ve	değerlendirme	sisteminin	sürekli	olarak	değiştirilmesi	çocuklar	

ve	 aileler	 üzerinde	 yoğun	 bir	 baskı	 oluşturuyor.	 	 Eğer	 anayasada	 sosyal	 devlet	

kavramı	 vurgulanıyorsa,	 eşitlik	 için	 daha	 fazla	 çabanın	 gösterilmesi	

gerekmektedir”	(Türkiye’den	katılan	uzman).	 	

Diğer	bir	açıdan	bakıldığında,	hem	gençlik	çalışanları	hem	de	hedef	kitleye	yönelik	bazı	

kısıtlamalar	 görülmektedir.	 Bu	 kısıtlamalar,	 toplum	 içerisine	 dâhil	 edilmeye	 çalışılan	

kişilerle	 de	 ilgili	 olabilir.	 Bir	 göçmenin	 sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	 bakış	 açısı,	 kendi	

tercihlerine	 bağlı	 olarak,	 ülkeden	 ülkeye	 değişiklik	 gösterecektir.	 	 Eğer	 bu	 göçmen	

kişinin	bulunduğu	ülke,	yaşamayı	arzuladığı	ülke	ise,	bu	kişi	söz	konusu	ülkenin	dilini	ve	

kültürünü	öğrenme	ve	insanlarla	iletişim	kurma	konusunda	daha	istekli	olacaktır.	

Gençlik	çalışanları	ve	gençler	SİÇE	kavramlarını	nasıl	
algılamaktadır?	

Bu	terimler	herkes	tarafından	kullanılan	terimler	değildir.	Sosyal	içerme	terimi	daha	çok	

eşitlik	 ve	 çeşitlilik	 ilkelerine	 ilişkin	 sorulara	 verilen	 yanıtlarda	 görülmektedir.	 Fakat	
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çeşitlilik	ve	eşitlik	kavramları	da	bir	o	kadar	anlaşılması	zor	kavramlardır.	Bu	nedenle	

söz	konusu	terimlerin	açıklanmasında	genellikle	sezgisel	bir	yaklaşım	sergilenmektedir.	

Birleşik	 Krallık’taki	 kurum	 ve	 kuruluşlar	 ve	 gençlik	 çalışanlarının	 yer	 aldığı	 tüm	

faaliyetler	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 gözetildiği	 bir	 kültüre	 örnek	 olarak	 sunulabilir.	 	 Bu	

kültürün	 ortaya	 çıkışını	 sağlayan	 nedenler	 arasında	 kurumların	 mevzuatlara	 ilişkin	

hedef	ve	politikaları,	üst	düzey	yöneticilerin	uygulamalar	süresince	işin	içerisine	bizzat	

girmeleri	 ve	 gençlik	 çalışanlarının	 uygulamalarında	 profesyonel	 destek	 almaları	 gibi	

etkenler	görülmektedir.	Fakat	elde	edilen	bu	kültürün	sürekli	olarak	izlenmesi	ve	takip	

edilmesi	 gerekmektedir.	 Bu	 bağlamda	 sorulan	 sorulara	 farklı	 yanıtlar	 verilmektedir	

fakat	bu	yanıtlardan	en	önemlileri	sosyal	içerme	ilkesine,	daha	sonra	ise	eşitlik	ilkesine	

yönelik	 yanıtlardır.	 Sosyal	 içerme	 ilkesi	 hem	günlük	hayatın	doğal	 bir	 parçası	 hem	de	

farklı	unsurları	bir	araya	getiren	bir	etken	olarak	görülmektedir:	

“Sosyal	 içerme	 ilkesinin	 yansımaları	 günlük	 hayatlarda	 da	 görülebilmektedir.	

Çünkü	bu	ilke	tüm	halka	açık	bir	kafe	gibidir	ve	bu	kafede	çalışan	garsonlar	birçok	

insanla	muhatap	olurlar.	Fakat	bu	insanlardan	bazıları	aslında	kapalı	bir	atölyede	

olduğumuzun	 ve	 amacımızın	 da	 bu	 olduğunun	 farkında	 değildir”	 (Birleşik	

Krallık’tan	katılan	uzman).	

Sosyal	içerme	ilkesi	şu	hususlarla	ilgilidir:	

§ Herkesin	katılımının	sağlanması	

§ Katılım	bağlamında	güvenli	ortamların	oluşturulması	

§ Engellerin	ortadan	kaldırılması	ve	gerektiğinde	ek	desteğin	sağlanması	

§ Herkesin	kendisini	eylem	ve	ortamın	bir	parçası	olarak	görmesinin	sağlanması	

§ Uygun	bir	sosyal	içerme	kültürünün	oluşturulması	

“Herkes	 kabiliyetleri	 oranında	 bir	 şeyler	 yapabilir	 ve	 herkesin,	 her	 ne	 olursa	 olsun,	

gerçekleştirilen	 eylemlerde	 yer	 alması	 sağlanmalıdır”	 (Birleşik	 Krallıktan	 katılan	

uzman).	

Eylemlerin	 ortama	 değil	 katılımcılara	 uygun	 hale	 getirilmesi	 ile	 ilgili	 ise	 şu	 ifadeler	

kullanılmıştır:	

“Sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkeleri	 için	 her	 zaman	 mücadele	 edilmelidir.	

Çünkü	 bu	 ilkeler	 gençlik	 çalışanlarının	 olabildiğince	 fazla	 genç	 insana	

ulaşabilmeleri	için	gereken	temel	ilkelerdir.	Sosyal	içerme	belirli	bir	aktivitede	tüm	

gençlerin	 yer	 almaları	 anlamına	 gelmez.	 Sosyal	 içerme	 kavramı	 söz	 konusu	

aktivitelerin	gençlerden	oluşan	grup	içerisindeki	farklılıklarla	uyumlu	olması	ve	her	
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bireyin	kabiliyeti	oranında	kendisine	düşen	görevi	yerine	getirmesi	anlamına	gelir”	

(Birleşik	Krallıktan	katılan	uzman).	

Eşitlik	ilkesi	ise	şu	hususlarla	ilgilidir:	

§ Belirli	ayrımcılık	türlerinin	eğitim	faaliyetleri	aracılığıyla	ortadan	kaldırılması:	

“Özellikle	cinsel	ayrımcılıkla	ilgili	eylemlere	odaklanıyoruz.	Bize	göre	herkes	bir	şeyler	

deneyebilir	 ve	 bir	 meslek	 edinebilir,	 bunun	 toplumsal	 cinsiyet	 ya	 da	 buna	 bağlı	

özelliklerle	bir	ilgisi	yoktur”.	

§ “Adil	ve	şeffaf”	olma;	

Herkesin	 kişisel	 ihtiyaçlarına	 göre	 sunulan	 fırsat	 ve	 hizmetlerden	 eşit	 düzeyde	

yararlanabilmesinin	sağlanması;	

§ Herkese,	ulaşma	ihtiyacı	hissettiği	şeye	ulaşma	imkânının	verilmesi:	

“Herkese	 tam	 anlamıyla	 eşit	 davranamazsınız.	 Bu	 yüzden	 ihtiyaçlara	 göre	 hareket	

etmelisiniz.	Gençleri,	kişisel	özellikleriyle	birlikte	tanımaya	çalışın.	Eşitsizliği	anlayın	ve	

gereken	müdahalede	bulunun”.	

Çeşitlilik,	 gençlik	 çalışanları	 için	 bir	 engel	 değil,	 bir	 fırsattır.	 Çeşitlilik	 ilkesi	 ise	 şu	

hususlarla	ilgilidir:	

§ Kurumlarda	farklı	özgeçmişlere	sahip	kişilere	yer	verilmesi;	

§ Farklı	özellikteki	insanlarla	birlikte	çalışma;	

§ Sunulan	hizmetlere	erişimde	toplumun	en	iyi	şekilde	temsil	edilmesi;	

§ Tüm	gruplarının	ihtiyaçlarının	karşılanması;	

“Toplulukların	Dürüst	 ve	Doğru	bir	 şekilde	 temsil	 edilmesi.	 Söz	konusu	 topluluklarda	

yaşayan	kültürlerin	kabul	edilmesi	ve	benimsenmesi”.	

§ Genç	insanların,	farklılıkların	önemi	ile	ilgili	eğitim	almaları;		

“Herkesin	 kendine	 ait	 bir	 düşüncesi	 ve	 aynı	 zamanda	 düşünceleriyle	 ilgili	 hakları	

vardır.	Genç	insanlara,	farklı	olmanın	bir	sorun	olmadığı	öğretilmelidir”.	

§ Farklılıklara	saygı	duyulması	ve	farklılıkların	kucaklanması;	

“Farklı	 insanlara	 saygı	 duyun	 ve	 onlardan	 değişmelerini	 beklemeyin.	 Farklılıkları	

kutlayın	ve	farklılıkların	tadını	çıkarın.	Herkes	aynı	olacak	diye	bir	kaide	yoktur”.		

Türkiye’den	 katılan	 uzmanlar	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramları	 arasında	

belirgin	 farkların	 olmadığını	 ve	 her	 birinin	 birbirini	 tamamlayıcı	 nitelikte	 olduğunu	

ifade	 etmiştir.	 Kurumsal	 mevzuatlarda	 eşitlik	 kavramı	 öne	 çıksa	 da,	 kurumların	

uygulamalarında	sosyal	 içerme	ilkesine	daha	çok	yer	verildiği	görülmektedir.	Fakat	bu	

uygulamalarda	sosyal	 içerme	ilkesinin	gözetilmesi	de	yine	fırsat	eşitliğinin	önemine	ve	
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bu	 iki	 kavram	 arasında	 belirgin	 bir	 farkın	 olmadığına	 inanmalarından	

kaynaklanmaktadır.	

Sosyal	 içerme	 terimini	 en	 iyi	 anlayan	 katılımcıların	Hırvatistan’dan	katılan	 uzmanlar	

olduğu	görülmüştür.	Fakat	onlar	için	de	eşitlik	ve	çeşitlilik	kavramları	arasındaki	farkın	

belirlenmesi	 oldukça	 zor	 olmuştur.	 Çalışma	 sırasında	 örnek	 olarak	 verdikleri	

durumların	 tamamına	 yakınında	 bu	 ilkelere	 yönelik	 kapsamlı	 bir	 anlayışın	

yoksunluğundan	 bahsedilmiştir.	 Bu	 husustaki	 algılar	 hep	 sübjektif	 ve	 sosyal	 açıdan	

istenen	 algılar	 şeklinde	 gelişmiştir.	 Fakat	 asıl	 sorun	 bu	 ilkelerin,	 bu	 konuya	 yeterince	

duyarlı	 olmayan	ve	genellikle	 ilgili	 uygulamalara	destek	vermeyen	Hırvat	 toplumunda	

nasıl	 uygulanabileceğidir.	 SİÇE	 ilkelerinin	 yanı	 sıra,	 katılımcılardan	 biri	 tarafından	

hakkaniyet	 ilkesinden	bahsedilmiştir.	Çünkü	bu	katılımcıya	göre	 sözde	gözetilen	 fırsat	

eşitliği,	 fırsatlara	 erişimde	 dahi	 sıkıntı	 yaşayan	 insanlar	 için	 hiçbir	 şey	 ifade	

etmeyecektir.	

Slovakya’dan	 gelen	 katılımcıların	 sosyal	 içerme	 ilkesine	 ilişkin	 sorulara	 verdikleri	

yanıtlarda	 sosyal	 içerme	 kavramının	 bu	 ülkede	 gerçek	 anlamıyla	 anlaşılamadığı	

görülmüştür.	 Katılımcılardan	 hiçbiri	 sosyal	 içerme	 ilkesinden	 bahsederken	 fiziksel,	

tıbbî,	 psikolojik	 özelliklere	 ilişkin	 bütünleşmeye	 ve	 hatta	 engelliliğe	 değinmemiştir.	

Bizler	 bunun	 nedeninin	 uygulayıcıların	 bu	 tür	 olaylarla	 karşılaşmamaları	 ya	 da	

dışlanmış	 grupların	 ihtiyaçlarını	 fark	 edememeleri	 olduğunu	 düşünüyoruz.	 Fakat	 bazı	

durumlarda	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 başarılı	 bir	 şekilde	 uygulandığını	 da	 görmekteyiz.	

Çünkü	 katılımcılardan	 hiçbiri	 muhatap	 oldukları	 insanları	 topluma	 aykırı	 olarak	

görmemiş	 ve	 olaylar	 her	 zaman	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 getirdiği	 bakış	 açısıyla	

değerlendirilmiştir.	Aldığımız	yanıtların	birçoğu	sosyal	içerme	alanıyla	ilgilidir	ve	sosyal	

içerme	kavramının	yoksullukla	mücadele	(sosyal	çevre),	yaş,	toplumsal	cinsiyet,	kültür,	

milliyet	 ve	 din	 gibi	 kavramların	 beraberinde	 getirmiş	 olduğu	 ilişkilere	 ve	 dilbilimsel	

çeşitlilik	gibi	kavramlara	farklı	şekilde	uygulandığı	gözlemlenmiştir.	

“Sosyal	 içerme	 konusu	 aslında	 bağlantı	 kurma	 ile	 ilgilidir.	 Farklı	 fakat	 aynı	

zamanda	 eşit	 şeyler	 arasında	 bağlantı	 kurabilmektir.	 Bizler	 eğitim	

faaliyetlerimizde	bu	anlayışla	hareket	ediyoruz	ve	farklı	olan	her	şeyin	kötü	olduğu	

anlayışı	 ve	 görüşüyle	mücadele	 etmeye	 çalışıyoruz.	 Fakat	 elimizde	 değerlendirici	

bir	unsurun	bulunmadığı	durumlar	farklı”	(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	

Eşitlik	 ilkesi	 açısından	 bakıldığında,	 gayri	 resmî	 kuruluşlarda	 çalışan	 gençlik	

çalışanlarının	 eşitlik	 kavramını	 özellikle	 fırsat	 eşitlikleri	 bağlamında	 algıladıkları	
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görülmektedir.	İlgili	çalışmaların	bu	alana	ilgi	duyduğunu	ifade	eden	insanların	yararını	

gözetecek	 şekilde	yürütülmesi,	 çalışmamızda	yer	alan	katılımcıların	eşitlik	kavramı	 ile	

birlikte	ele	aldıkları	temel	konulardan	biri	olmuştur.	Fakat	görüşmeler	sırasında,	sosyal	

geçmişleri	farklılık	gösteren	gençlere	ilişkin	eşitlik	ilkesinin	yanında,	hem	sosyal	eşitlik	

hem	de	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	gibi	hususların	ifade	edildiği	görülmüştür.		

Bu	bağlamda	eşitlik,	fırsatların	dengelenmesi	olarak	algılanmaktadır:	

“Mahallelerde	 yaşayan	 çocuklar	 dışlanmazlar.	 Bu	 yüzden	 onları	 topluma	 dâhil	

etmek	zorunda	değiliz.	Fakat	bu	durumda	dahi	çocukların	ailelerine	ait	özellikler	

bazı	eşitsizliklere	yol	açmaktadır.		Bu	tür	çocuklar,	diğer	yaşıtlarına	oranla	yeterli	

hayat	 tecrübesine	 sahip	 değildirler.	 Örneğin,	 hobi	 kulüplerine	 üye	 olmak	 ve	

oyuncak	 almak	 için	 paraları	 yoktur.	 Ya	 da	 aileleri	 kişisel	 sorunlarını	 çözmekle	

meşgul	 olduklarından	 çocuklarının	 ev	 ödevlerine	 yeterince	 yardımcı	 olamazlar.		

Bizim	 kafemizde	 ise	 bu	 çocuklar	 için	 de	 fırsat	 eşitliği	 vardır	 ve	 bizler	 “sosyal	

içerme”	ilkesini	bu	açıdan	ele	alarak	sorunlara	çözüm	üretmeye	çalışırız”	(Gençlik	

Çalışanı,	Slovakya).	
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SOSYAL İÇERME, ÇEŞITLILIK VE 

EŞITLIK İLKELERINE İLIŞKIN MEVZUAT 

Sosyal	İçerme,	Çeşitlilik	ve	Eşitlik	İlkelerine	İlişkin	Genel	Mevzuat	

Katılımcı	 ülkelerin	 her	 birinde	 (Hırvatistan,	 İtalya,	 Slovakya,	 Türkiye,	 Birleşik	 Krallık)	

ayrımcılığa	 karşı	 mücadeleye	 ilişkin	 ilkeler	 anayasada	 yer	 almaktadır	 ve	 gençlik	

politikaları	 ve	 gençlik	 çalışmalarıyla	 ilgili	mevzuatlar	 da	 dâhil	 olmak	 üzere	 tüm	 yasal	

düzenlemelerde	 bu	 ilkelere	 yer	 verilebilmektedir.	 Genel	 olarak	 baktığımızda	

anayasalarda,	her	kişinin	ya	da	vatandaşın	anayasal	hak	ve	özgürlüklerden	eksiksiz	bir	

şekilde	 faydalanabilecekleri	 ifade	 edilmektedir.	 	 Fakat	 ayrımcılıkla	mücadeleye	 ilişkin	

mevzuatların	 ayrıntıları	 ülkeden	 ülkeye	 değişiklik	 gösterebilmektedir.	 Bu	 konudaki	

kıstaslara	 konu	 olan	 ortak	 alanlar	 ise	 yaş,	 cinsiyet	 ve	 toplumsal	 cinsiyet,	 ırk	 ve	 etnik	

köken,	 din	 ve	 inanç,	 sosyal	 statü	 ve	 engellilik	 ile	 ilgili	 alanlardır.	 AB	 tarafından	

gerçekleştirilen	bu	projeye	katılım	sağlayan	ülkelerdeki	ayrımcılıkla	mücadele	felsefesi,	

ayrımcılıkla	 mücadele	 yasaları	 ile	 desteklenmiştir.	 Türkiye’de	 ise	 bu	 konunun	

yasalaşmasına	 ilişkin	 süreç	 henüz	 tamamlanmamıştır.	 	 Hırvatistan	 ve	 Slovakya	 insan	

haklarının	 korunmasına	 ilişkin	 ulusal	 stratejilerinin	 mevcut	 olduğunu	 ifade	

etmiştir.	 Yine	 bazı	 ülkelerde	 (Hırvatistan,	 Slovakya,	 Birleşik	 Krallık)	 ayrımcılıkla	

mücadeleye	 ilişkin	 mevzuatlar,	 haklarından	 tamamıyla	 yararlanamayan	 ya	 da	 bu	

haklara	 erişim	 ve	 ihtiyaçlarının	 karşılanması	 hususunda	 güçlük	 yaşayan	 ve	 toplum	

içerisinde	 yeterince	 temsil	 edilemeyen	 gruplara	 yönelik	 ilave	 çalışmalara	 izin	

vermektedir.	 	Söz	konusu	 ilave	çalışmalar	 (daha	önceleri	“pozitif	ayrımcılık”	olan	 fakat	

bu	isimle	anılması	yasaklanan)	ise	 	“pozitif	eylem”	ya	da	“geçici	denge	kurucu	tedbirler”	

olarak	 adlandırılmaktadır.	 Bu	 çalışmaların	 ve	 tedbirlerin	 ortak	 özellikleri	 ise,	 geçici	

olmalarıdır.	

Elde	edilen	bilgiler	arasında	önem	arz	edenlerden	biri	de	projeye	katılan	tüm	ülkelerin	

sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	 ilişkin	 genel	 bazı	 mevzuatlara	 sahip	

olmasıdır.	Bu	mevzuatlarda	genel	itibariyle	gençlik	çalışmalarından	açıkça	söz	edilmese	

de,	 gençlik	 çalışmalarının	 aynı	 zamanda	 kamu	 politikaları	 ve	 kamuya	 yönelik	

hizmetlerin	 bir	 parçası	 olması	 nedeniyle	 bu	 mevzuatlardan	 faydalanabileceği	

düşünülmektedir.		Bu	doğrultuda	kullanılan	bilgiler,	projeye	katılan	ülkelerdeki	gençlik	
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çalışmaları	ve	eğitimlere	bağlıdır.	Çünkü	her	ülkede	gerçekleştirilen	gençlik	çalışmaları	

farklılık	 göstermektedir	 ve	 bu	 çalışmaları	 yürüten	 kurum	 ya	 da	 kuruluşlar	 genellikle	

uygulama	 sürecinde	 anayasayı	 ve	 ayrımcılıkla	 mücadele	 yasalarını	 dikkate	 almadan	

hareket	ederler.	Bu	durumda,	gençlik	çalışmalarında	yer	almayan	ya	da	sosyal	 içerme,	

çeşitlilik	ve	eşitlik	gibi	 ilkelere	 ilişkin	yasa,	politika	ve/veya	stratejilere	sahip	olmayan	

ülkelerin	 de	 bu	 ilkeleri	 gözetmeleri	 gerekmektedir.	 Bu	 nedenle	 söz	 konusu	 argüman,	

gençlerle	 birlikte	 çalışan,	 genç	 çalışanlara	 yönelik	 eğitim	 programları	 düzenleyen	 ve	

hem	 gençlik	 çalışanlarının	 hem	 de	 gençlik	 çalışmalarının	 desteklenmesi	 amacıyla	

materyaller	 geliştiren	 kurumların	 kurum	 içi	 politikalarının	 oluşturulmasında	

kullanılabilir.		

Birleşik	 Krallık’taki	 ilgili	 politikaların	 altında	 yatan	 düşünceyi	 incelediğimizde,	

karşımıza	konumuzla	ilgili	bazı	örnekler	çıkmaktadır:	

Birleşik	Krallık	Devlet	Eşitlikler	Ofisi	(GEO)	(2010a,	s.3)	ilgili	çalışmasında	şu	hususlara	

yer	vermektedir:		

Gerçekleştirilen	 çalışmalarda	 bir	 ilerleme	 kaydedilmesi	 bekleniyorsa,	 şu	 hususlara	

dikkat	edilmelidir:	

1. Hizmetlerinizden	faydalanan	ya	da	faydalanabilecek	ve	ortak	özelliklere	sahip	kişiler	

tarafından	 oluşturulan	 bir	 grup	 hakkında	 faaliyete	 geçmeden	 önce	 mantıklı	 bir	

düşünme	süreci	gerçekleştirmelisiniz:		

§ Söz	konusu	özellikler	sorun	yaşanmasına	neden	oluyor	mu?		

§ Söz	 konusu	 grubun	 ilgili	 hizmet	 ya	 da	 etkinliklere	 katılımında	 aşırı	 bir	 düşüş	

gözleniyor	mu?	

§ Söz	konusu	grubun	diğer	gruplardan	aldığı	 ilgili	hizmetlerden	farklı	beklentileri	

var	mı?	

‘Mantıklı	 düşünme’	 	 ayrıntılı	 istatistikler	 ve	 kanıtlar	 sunmak	 zorunda	 olduğunuz	

anlamına	 gelmez;	 bu,	 olumsuzlukları,	 katılımdaki	 düşük	 seviyeyi	 ya	 da	 farklı	

ihtiyaçları	görebilmek	demektir.	

2. Yürüttüğünüz	çalışmalarda	bazı	hususlar	göz	önünde	bulundurulmalıdır:		

§ Grubun	farklı	ihtiyaçlarını	giderebilmesi,	

§ Grubun	 karşı	 karşıya	 olduğu	 zorlukları	 yenebilmesinin	 ya	 da	 en	 aza	

indirebilmesinin	sağlanması	ve	bu	konuda	teşvik	edilmesi,	ya	da	

§ Grubun	 ilgili	 eylemlerde	 yer	 alabilmesinin	 sağlanması	 ya	 da	 bu	 konuda	 teşvik	

edilmesi.	
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3. Gerçekleştirdiğiniz	 çalışmalar	 katılım	 düzeyini	 arttırmalı,	 farklı	 ihtiyaçları	

karşılayabilmeli	ya	da	engelleri	ortadan	kaldırabilmelidir.			 Bu	durum,	çalışmalarınız	

amacınıza	 uygun	 olduğunu	 gösterir;	 başka	 bir	 deyişle,	 alternatif	 çalışmaların	 bu	

amaca	 ulaşmada	 daha	 az	 etkili	 olması	 ya	 da	 diğer	 gruplar	 için	 olumsuz	 sonuçlar	

doğurma	olasılığı	vardır.		

Söz	 konusu	 çalışmada	 gençlik	 kulüplerinde	 düşük	 seviyede	 temsil	 edilen	 grupların	

üyelerine,	örneğin	Somali	vatandaşlarına	daha	çok	yer	verilmesi	ve	çeşitliliği	arttırarak	

söz	 konusu	 toplulukların	 bireyleriyle	 muhatap	 olunması	 önerilmektedir.	 Bu	 hususta	

aşağıdaki	adımlar	atılabilir:		

§ Hem	 İngilizce	 hem	 de	 Somali	 dilinde	 broşürler	 hazırlanarak	 kulübün	 tanıtılacağı	

bölgedeki	 evlere	 dağıtılabilir	 ya	 da	 kulüp	 liderleri	 kulübün	 faaliyetleri	 ve	 çalışma	

sistemiyle	 ilgili	 bilgi	 vermek	 üzere	 Somalili	 ailelerle	 görüşmeler	 gerçekleştirebilir.	

Fakat	bu	çalışmalar	her	zaman	yasalara	uygun	olmalıdır.	

§ Somalili	 gençler	 ücretsiz	 etkinliklere	 davet	 edilebilir	 ve	 böylece	 gençlerin	 sunulan	

hizmetleri	 görmeleri,	 personelle	 tanışmaları	 sağlanabilir.	 Bu	 eylemin	 ardından	

katılımcıların	bir	hafta	boyunca	cüzi	bir	ücretle	kulüp	faaliyetlerinde	yer	almalarına	

yönelik	 davetiyeler	 hazırlanabilir.	 Tüm	 bu	 çalışmalar	 sırasında	 Somali	 halkına	

ayrıcalık	 sağlansa	 da,	 (bir	 haftalığına	 yapılan	 indirim	 uygulamasından	

faydanılamaması)	 genel	 olarak	 bu	 durumun	 gençlerden	 oluşan	 diğer	 gruplara	

yönelik	 olumsuz	 sonuçları	 oldukça	 kısa	 sürecektir	 ve	 kulüp	 tarafından	 sunulan	

hizmetleri	 etkilemeyecektir.	 Somalili	 gençler	 dışındaki	 gruplara	 yönelik	

olumsuzluklar,	 Somalili	 gençlerin	 kulübe	 katılmalarıyla	 birlikte	 elde	 edilecek	 olan	

faydalarla	dengelenecektir.	Atılacak	tüm	adımlar	Yasa	tarafından	izin	verilen	olumlu	

çalışmaları	kapsayacaktır.	

§ Somalili	 gençlerin	 kulübe	 katılımının	 sağlanabilmesi	 için	 yıllık	 ücretlerden	 muaf	

tutulmaları	sağlanabilir.	Fakat	katılımın	önündeki	tek	engel	katılım	ücreti	değildir	ve	

bu	yüzden	ücretlerin	kaldırılması	Somalili	gençlerin	katılımına	yönelik	herhangi	bir	

güvence	 vermez.	 Ayrıca	 bu	 durum	 uzun	 vadede	 kulübün	 faaliyetlerine	 katılmak	

isteyen	fakat	ücret	ödemek	zorunda	olan	gençler	için	olumsuz	sonuçlar	doğurabilir.	

Söz	konusu	amaca	ulaşmak	için	daha	az	ayrımcılık	içeren	uygulamaların	varlığından	

haberdar	 olan	 kulüp	 bu	 çalışmayı	 sonlandıracaktır.	 Çünkü	 söz	 konusu	 bu	 adım	

duruma	 uygun	 düşmeyecek	 ve	 bu	 yüzden	 esas	 itibariyle	 kanunsuz	 bir	 eylem	

olacaktır	(Devlet	Eşitlikler	Ofisi,	2010a,	s.3-4).			
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Gençlere	ve	SİÇE	kavramlarına	ilişkin	diğer	mevzuatlar	

Projeye	katılan	her	ülke	için,	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	ilkeleri	diğer	yasaların	ve	

stratejilerin	 bir	 parçası	 haline	 gelmektedir.	 Çocukları	 ve	 gençleri	 destekleme	

kapsamındaki	bu	yasalar	ve	stratejiler	özellikle	şu	başlıklar	üzerinde	yoğunlaşmaktadır:	

“çocuk	ve	aile	kanunu	ve	 stratejiler”,	 “sosyal	bakım	ve	hizmetleri	kanunu	ve	 stratejileri”,	

“işgücü	 ve	 istihdam	 kanunu	 ve	 stratejileri”	 ve	 “eğitim	 kanunu	 ve	 stratejileri”.	 Bununla	

birlikte,	bu	konular	her	mevzuatta	farklı	düzeylerde	ele	alınmaktadır.	Bu	kanunlarda	ve	

stratejilerde,	 yukarıda	 belirtilen	 ayrımcılık	 karşıtı	 yaklaşımın	 yanı	 sıra,	 birtakım	

dezavantajlarla	 karşı	 karşıya	 kalma	 riski	 altında	 olan	 kişilere	 yönelik	 özel	 tedbirlere	

olan	ihtiyaç	da	vurgulanmaktadır.		

(Örgün)	 Eğitim	 kapsamında	 devletler	 tüm	 çocukların	 ve	 gençlerin	 eğitime	

erişebildikleri	bir	ortam	yaratmakla	ve	aynı	zamanda	engelli	çocukların	veya	gençlerin	

özel	 eğitim	 ihtiyaçlarını	 da	 göz	 önünde	 bulunduran	 eğitim	 hizmeti	 sunmakla	

yükümlüdürler.	 Yine	 de	 bu	 durum	 “sosyal	 içerme”	 ilkesinin	 tam	 olarak	 gözetildiği	

anlamına	gelmez;	kendileri	ve	aileleri	kabul	ederse,	çocuğun	veya	genç	bireyin	ana	akım	

eğitim	sisteminin	dışında	eğitim	görmesinin	ihtiyaçlarının	karşılanması	açısından	daha	

iyi	 bir	 seçenek	 olduğu	durumlarla	 karşılaşılabilir.	 İtalya	 veya	Birleşik	Krallık	 gibi	 bazı	

ülkeler	 bu	 alanda	 ilgili	 politikalar	 ve	 uygulamalar	 geliştirmiştir.	 Ancak	 Slovakya	 gibi	

diğer	bazı	ülkelerin	bu	konuda	kat	etmeleri	gereken	uzun	bir	yol	vardır.	

Gençler	 ve	 sosyal	 içerme	 kavramı,	 özellikle	 2008	 yılında	 yaşanan	 küresel	 ekonomik	

krizinden	 sonra	 istihdam	 açısından	 önem	 kazanmıştır.	 AB,	 söz	 konusu	 krizden	

kaynaklanan	artan	genç	işsizlik	oranına	tepki	olarak	“gençlik	teminatı”	başlığı	altında	bir	

girişimi	 hayata	 geçirmiştir.	 Bu	 bağlamda,	 gençlerin	 iş	 piyasasında	 genel	 olarak	

yaşlarından	 ve	 çalışma	 tecrübelerinin	 eksikliğinden	 dolayı	 dezavantajlı	 konumda	

olduklarını	 söyleyebiliriz.	 Bununla	 birlikte,	 ırk	 ve	 etnik	 köken	 veya	 kırsal	 kesimde	

yaşam	gibi	etmenler	de	dezavantaja	yol	açabilmektedir.	Her	ne	kadar	Türkiye,	AB’nin	bu	

girişiminde	 bir	 paydaş	 olmasa	 da	 gençlerin	 istihdam	 edilmeleri	 ve	 iş	 piyasasında	 eşit	

imkânlara	sahip	olmaları	için	belirli	tedbirler	almaktadır.	

Aile	 hukuku	 ve	 sosyal	 hizmetlere	 ilişkin	 yasalar	 çocukların,	 gençlerin,	 ailelerin	 ve	

toplumun	diğer	üyelerinin	refahlarını	sağlamak	üzerine	kuruludur.	Böylelikle	toplumun	

en	korunmasız	ve	dezavantajlı	bireyleri	güvence	altına	alınarak	ve	desteklenerek	sosyal	

içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkeleri	 güçlendirilir.	 Projeye	 katılan	 her	 ülkenin	 bu	 alanda	
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yasaları	 mevcut	 olmakla	 birlikte,	 yasaların	 içerikleri	 farklılık	 göstermektedir.	 Sosyal	

içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlilik	 ilkelerine	 ait	 iki	 temel	 yaklaşımın	 olduğunu	 görüyoruz.	

Bunların	 ilkinde	 “…’den/…’e	 karşı	 korumak”	 ifadesiyle	 “negatif”	 bir	 yaklaşım	

benimsenmişken,	 diğerinde	 “…’,	 destekleyerek”	 ifadesiyle	 “pozitif”	 bir	 yaklaşım	

benimsenmiştir.	 Mevzuat	 kapsamında	 genellikle	 bu	 iki	 yaklaşımın	 bir	 arada	

kullanıldığını	 ve	 her	 iki	 yaklaşımın	 da	 birbiriyle	 çatışmadığını	 söyleyebiliriz.	 Bununla	

birlikte,	 “çeşitliliği	 desteklemek”	 ifadesi	 yerine	 “çeşitliliğin	 korunması”	 ifadesine	 daha	

fazla	 vurgu	 yapılmaktadır.	 Bu	 bağlamda,	gençlik	 çalışmaları,	 hem	pozitif	 yaklaşımı	

güçlendirmek	 hem	 de	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarını	

desteklemek	için	bir	fırsat	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.		

Ülke	raporlarında	projeye	katılan	her	ülke	 için	ortak	olmayabilen,	genellikle	veya	özel	

olarak	 gençlere	 yönelik	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerini	 destekleyici	 bazı	

stratejiler	öne	çıkmaktadır.	Raporlarda	genellikle	öne	çıkan	stratejiler	şunlardır:	Roma	

etnik	 grubuna	 yönelik	 sosyal	 içerme	 faaliyetleri	 (Hırvatistan,	 Slovakya);	 (genç)	

mültecilerin,	 göçmenlere	 ve	 yabancılara	 yönelik	 sosyal	 içerme	 faaliyetleri	

(Hırvatistan,	 İtalya,	 Türkiye);	 riskli	 davranışların,	 şiddet	 ve	 bağımlılık	 gibi	 çeşitli	

sorunların	 önlenmesi	 (Hırvatistan,	 Slovakya);	 özel	 (eğitim)	 ihtiyaçları	 olan	

öğrencilerin	desteklenmesi	(İtalya,	Birleşik	Krallık).	

Gençlere,	gençlik	çalışmalarına	ve	SİÇE	kavramlarına	ilişkin	
mevzuat	

Projeye	 katılan	 her	 ülkenin	 gençlik	 çalışmalarına	 yönelik	 mevzuatları	 farklılık	

göstermektedir.	 İtalya	 ülke	 raporunda	belirtildiği	üzere;	 İtalya,	gençlere	 yönelik	ulusal	

mevzuatı	olmayan	ve	gençlik	politikalarında	rol	oynayan	ana	aktörlerin	bölgesel	ve	yerel	

makamlar	olduğu	bir	ülke.	Benzer	şekilde	Hırvatistan	ülke	raporunda	da	Hırvatistan’da	

gençlik	 çalışmalarının	 resmiyet	 kazanmadığı	 veya	 standart	 hale	 getirilmediği	 ve	 bu	

nedenle	 gençlere	 yönelik	mevzuat	 eksiği	 olduğu	 ifade	 edilmiştir.	 Yine	de	2014	yılında	

Sosyal	Politikalar	ve	Gençlik	Bakanlığı	tarafından	kabul	edilen	Ulusal	Gençlik	Programı,	

gençlik	 çalışmaları	 alanında	 önemli	 bir	 stratejik	 doküman	 niteliğini	 taşımaktadır.	 Söz	

konusu	 programda	 yer	 alan	 tüm	 tedbirler	 ortak	 bir	 amaca	 hizmet	 etmektedir:	 tüm	

gençleri	hedefine	alan,	özellikle	de	engelli	gençler,	ekonomik	durumu	kötü	olan	gençler,	

etnik	ve	dini	azınlıklar,	genç	anneler,	okulu	terk	eden	gençler,	davranış	bozukluğu	olan	

gençler	 gibi	 bazı	 sosyal	 gruplara	 yönelik	 sosyal	 içerme	 faaliyetlerin	 yürütülmesi.	
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Türkiye’de,	 Gençlik	 ve	 Spor	 Bakanlığı	 tarafından	 hazırlanan	 Ulusal	 Gençlik	 ve	 Spor	

Politikası	Belgesi,	2012	yılında	Bakanlar	Kurulu	tarafından	kabul	edilerek	2013	yılında	

yürürlüğe	 girmiştir.	 Gençlik	 çalışmaları	 alanında	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	

ilkelerine	 yönelik	 kilit	 faaliyetler	 şu	 şekildedir:	 1.	 Engelli	 gençlerin	 toplumdan	

dışlanmasının	önüne	geçmek;	2.	Gençlerin	ve	toplumun	diğer	kesimlerinin	dezavantajlı	

bireylere	yönelik	bilinçlerini	arttırmak	ve	dezavantajlı	bireylerin	sosyal	uyum	sürecine	

aktif	katılımlarını	desteklemek;	3.	Kentsel	alanlara	göç	eden	ve	uyum	sorunlarıyla	karşı	

karşıya	 kalan	 gençlere	 yönelik	 sosyal	 içerme	 faaliyetleri.	 Slovakya,	 Gençlere	 yönelik	

Strateji	 (2014)	 ve	 Gençlik	 Çalışmalarının	 Geliştirilmesi	 Kavramı	 (2016)	 başlıklı	

dokümanlar	haricinde,	2008	yılında	yürürlüğe	giren	ve	gençlik	çalışmalarına	özel	olan	

bir	 kanun	 çıkarmıştır.	 Söz	 konusu	 kanunda	 ayrımcılık	 karşıtlığına	 ilişkin	 ayrı	 bir	

paragraf	yer	alsa	da	bu	kanun	ayrımcılık	karşıtı	yasanın	öngördüğü	kriterlere	nazaran	

oldukça	 genel	 bir	 içeriğe	 sahiptir.	 Bu	 kapsamda	 geliştirilen	 strateji	 AB	 gençlik	

stratejisiyle	 benzer	 doğrultuda	 yapılandırılmıştır	 ve	 dezavantajlı	 geçmişe	 sahip	

gençlerin,	 özellikle	 de	 engelli	 gençlere	 yönelik	 daha	 fazla	 sosyal	 içerme	 faaliyeti	

yürütülmesine	 ilişkin	 öneriler	 ve	 eylem	 planları	 içermektedir.	 Birleşik	 Krallık	 ise	

gençlik	politikaları	ve	gençlik	çalışmalarında	uzun	ve	zengin	bir	geçmişe	sahip	bir	ülke	

olarak	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Hükümet,	 bu	 kapsamda,	 en	 son	 2012	 yılında	 Pozitif	

Gençlik	 başlıklı	 bir	 doküman	 yayınlamıştır.	 Dokümanda,	 gençlerin	 refahlarını	 ve	

toplumdaki	 konumlarını	 desteklemek	 için	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	

yönelik	 birçok	 taahhüt	 yer	 almaktadır.	 Hem	 söz	 konusu	 doküman	 hem	 de	 Birleşik	

Krallık’taki	 diğer	 ilgili	 mevzuat	 doğrultusunda	 engelli	 bireyler,	 sağlık	 problemleri	

yaşayanlar	 ve	 eğitim	 imkânlarından	 faydalanamayanlar	 da	 dâhil	 olmak	 üzere,	

toplumdaki	 en	 korunmasız	 gençleri	 tespit	 etmek	 ve	 onlarla	 ve	 aileleriyle	 birlikte	

çalışmak	 için	 gerekli	 sistemler	 kurulmuştur.	 Bununla	 birlikte,	 kültürel,	 coğrafi	

farklılıklardan	 ve	 bazı	 sosyal	 engellerden	 dolayı	 zorluk	 yaşayanlara	 verilen	 desteğin,	

toplumda	 korunmasız	 olduğu	 tespit	 edilemeyen	 gençler	 için	 verilemediği	

görülmektedir.		

Gençlerle	 ilgili	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerinin	 desteklenmesine	 yönelik	

ulusal	 politikalar/mevzuat	 kapsamında	 alınan	 tedbirler,	 kamu	 politikalarına	 ilişkin	

birçok	 dokümandan	 yola	 çıkılarak	 oluşturulmuştur.	 Söz	 konusu	 tedbirlerle	 gençlik	

çalışmalarının,	 ayrıntılı	 şekilde	 incelenerek	 diğer	 mevzuatlara	 (mevcut	 olanlar	 revize	

edilerek	ve/veya	yeni	bir	mevzuat	hazırlanarak)	yansıtılması	gereken	bir	politik	öncelik	
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olarak	ele	alınması	amaçlanmaktadır.	Bunun	yanı	sıra,	gençlik	çalışmalarına	mali	destek	

sağlanarak	veya	çalışmalarla	ilgili	projelere,	belirli	kampanyalara	hibe	imkânı	sunularak	

mevcut	 durumun	 daha	 ayrıntılı	 şekilde	 incelenmesi	 (araştırma	 ve	 değerlendirme)	 de	

tedbirlerle	 ulaşılması	 hedeflenen	 bir	 diğer	 amaçtır.	 Ülke	 raporlarından	 da	 anlaşıldığı	

üzere,	politikaların	uygulanması	yerel	belediyeler	ve	kuruluşların	sorumluluğundadır.	

Ulusal	mevzuatlar	ve	uluslararası	belgeler	

Ülkelerin	 ulusal	mevzuatı,	 AB	 projesine	 katılan	 her	 ülkenin	 uymakla	 yükümlü	 olduğu	

uluslararası	belgelere	ve	taahhütlere	bağlıdır.	(Gençlik)	Politikaların	temel	ilkelerinden	

biri	 de,	 politika	 hangi	 uluslararası	 kuruma	 ait	 olursa	 olsun	 (Avrupa	 Birliği,	 Avrupa	

Konseyi,	 Birleşmiş	 Milletler	 ve	 UNESCO,	 Dünya	 Bankası)	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	

eşitlik	kavramlarıdır.	Söz	konusu	bu	ilke	ülkelerin	mevzuatlarına	aktarılır.	Bu	kapsamda	

en	 fazla	 incelenen	 dokümanlar	 şunlardır:	 “BM	 Çocuk	 Hakları	 Bildirgesi,	 BM	 Engelli	

Hakları	Sözleşmesi	(2006),	UNESCO	Salamanca	Bildirisi	(1994),	Avrupa	Konseyi	Avrupa	

Sosyal	 Şartı	 (1961,	1996)	ve	AB	programı	Erasmus+	Gençlik	Alanında	Sosyal	 İçerme	ve	

Çeşitlilik	Stratejisi.	

Tüm	ülke	raporlarında,	hem	genel	olarak	hem	de	gençlik	çalışmaları	alanına	özel	olarak	

sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlilik	ilkelerinin	desteklenmesine	büyük	katkı	sağlayan	iki	

doküman	 öne	 çıkmaktadır.	 Bu	 dokümanların	 ilki,	 çocuklar	 ve	 gençler	 de	 dâhil	 olmak	

üzere	engelli	bireylere	yönelik	sosyal	içerme	faaliyetlerinin	arttırılmasını,	bu	bireylerin	

eğitim	görmeleri	ve	aynı	zamanda	sosyal	ve	kültürel	 faaliyetlere	ve	spor	aktivitelerine	

katılmaları	 için	 özel	 ulusal	 politikaların	 ve	 tedbirlerin	 geliştirilmesini	 teşvik	 eden	 BM	

Engelli	Hakları	Sözleşmesi’dir.	Bazı	ülkeler	(Hırvatistan,	Slovakya)	bu	sözleşmeye	bağlı	

olarak	 özel	 ulusal	 stratejiler	 geliştirdiklerini,	 bazısı	 da	 (Birleşik	 Krallık)	 sözleşmeyi	

ulusal	 yasalarına	 aktardıklarını	 belirtmektedir.	 Söz	 konusu	 sözleşme	 kapsamında,	

Hırvatistan	ve	Slovakya’da	engelli	bireyler	için	özel	kamu	denetimcisi	atanmıştır.	

Gençlik	çalışmalarında,	ilgili	projelerde	ve	faaliyetlerde	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	

ilkelerinin	daha	fazla	yer	almasını	sağlayan	diğer	uluslararası	belge	ise	Erasmus+	Gençlik	

Alanında	 Sosyal	 İçerme	 ve	 Çeşitlilik	 Stratejisi	 başlıklı	 belgedir.	 Bu	 belgenin	 yasal	 bir	

hükmü	 ve	 bağlayıcılığı	 olmasa	 da,	 belge,	 gençlik	 çalışmalarına	 yönelik	 eğitimlere	 ve	

faaliyetlere	 ve	 en	 önemlisi	 de	 Erasmus+	programına	mali	 destek	 başvuru	 için	 yapılan	

planlamalara	yön	vermektedir.	Bu	belge	aynı	zamanda	gençlik	örgütlerinin	yöneticileri	

ve	 gençlik	 çalışanları	 tarafından	 sosyal	 içerme	 ilkesinin	 uygulandığı	 çeşitli	 alanlara	
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ilişkin	 kapsamlı	 ve	 ayrıntılı	 bilgi	 sunduğu	 ve	 bu	 alanların	 nasıl	 geliştirilebileceği	 veya	

sürdürülebilirliğinin	korunabileceğini	açıkladığı	için	önem	teşkil	etmektedir.		

Ulusal	mevzuat	ve	uygulanma	durumu	

Yukarıda	da	açıklandığı	üzere,	projeye	katılan	her	ülke,	içeriği	ve	sınırları	büyük	ölçüde	

değişiklik	 gösterse	de,	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	 yönelik	mevzuat	 ve	

politikalara	 sahiptir.	 İlgili	 faaliyetlerin	 yürütülmesine	 yönelik	 bir	 çerçeve	

hazırlanmasında	 mevzuatlar	 ve	 politikalar	 önemli	 bir	 yer	 teşkil	 etmekle	 birlikte	

bunların	 uygulanması	 daha	 büyük	 bir	 önem	 arz	 etmektedir.	 Bu	 nedenle,	 bu	 çalışma	

kapsamında,	 gençlik	 örgütlerinin	 yöneticilerinden	 ve	 gençlik	 çalışanlarından,	 SİÇE	

politikalarını	ve	uygulanma	durumunu	değerlendirmelerini	istedik.		

SİÇE	 politikalarının	 ve	 mevzuatlarının	 gelişmişlik	 seviyesine	 bakılmaksızın,	 projeye	

katılan	her	ülke,	ilgili	mevzuatın	genel	olarak	yeterli	olduğunu	ancak	uygulamanın	

yetersiz	 kaldığını	 belirtmişlerdir.	 Ülkeler,	 karşılaştıkları	 sorunun	 sosyal	 içerme,	

çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarına	 ilişkin	 olmadığını,	 politika	 belgelerinin	 bazen	 hayata	

geçirilemeyen	 veya	 uygulanamayan	 veya	 zor	 uygulanan	 içeriğe	 sahip	 olduğunu	

belirtmektedirler.	 Bu	 bağlamda	 Hırvatistan’ın	 şu	 açıklaması	 örnek	 teşkil	 etmektedir:	

“Politikaların	uygulanması	genel	olarak	gençlik	çalışanlarının	çalışma	isteklerine	bağlıdır.	

Saha	çalışanları	genellikle	ilgili	mevzuatı	nasıl	yorumlayacaklarını	veya	uygulayacaklarını	

bilemiyorlar.	 Bu	 nedenle	 sadece	 uygulamış	 olmak	 için	 veya	 uygun	 gördükleri	 şekilde	

uyguluyorlar.”	Bu	nedenle,	Erasmus+	Gençlik	Alanında	Sosyal	İçerme	ve	Çeşitlilik	Stratejisi	

projeye	katılan	ülkeler	tarafından	oldukça	somut,	yararlı	bir	 içeriği	sahip	bir	doküman	

ve	SİÇE	kavramlarını	geliştiren	bir	araç	olarak	addedilmektedir.		

Buna	 karşılık,	 bazı	 örgüt	 yöneticileri	 ve	 gençlik	 çalışanları	 çok	 fazla	 yasal	

düzenlemenin	 gençlik	 çalışmalarını	 olumsuz	 şekilde	 etkileyebileceği	 ve	

sınırlandırabileceği	endişesini	taşımaktadır.	Bu	endişeye	ilişkin	Birleşik	Krallık’tan	bir	

katılımcı	 görüşünü	 şu	 şekilde	 açıklıyor:	 “Bizler	 herhangi	 bir	 engeli	 olmayan	 gençlerin	

engelli	gençlerle	kaynaşmasını	sağlayacak	projeler	geliştirmek	istiyorduk	ancak	toplumda	

buna	karşı	çok	fazla	engel	teşkil	edici	tedbir	ve	risk	mevcut.”	

Gençlik	 çalışmalarında	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerinin	 uygulanmaya	

konmasına	 ilişkin	 karşılaşılan	 diğer	 sorunlar	 hem	 beşerî	 hem	 de	 mali	 kaynakların	

kısıtlılığından	 kaynaklanmaktadır.	 Türkiye,	 SİÇE	 ilkelerinin	 desteklenmesinde	 mali	

kaynaklara	 ilişkin	 açıkça	 şunu	 ifade	 etmektedir:	 “Vizyon	 kaynaktan	 daha	 güçlü	 bir	
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araçtır.	 Engelli	 politikası	 ve	 binaların	 engellilerin	 ihtiyaçlarına	 uygun	 hale	 getirilmesi	

buna	bir	örnek	olarak	verilebilir.	Engelli	bireylerin	hepsi	farklıdır	ve	bu	nedenle	her	bireyin	

kaldığı	 daireyi	 onların	 ihtiyaçlarına	uygun	hale	getirmeniz	gerekmektedir.	Ancak	bunun	

için	yeterli	finansman	mevcut	değil.”	Kısıtlı	mali	kaynakların	bir	sonucu	da	hibenin	hangi	

gruplara	 tahsis	 edileceğine	 ilişkin	 verilen	 politik	 karara	 göre,	 odak	 noktasındaki	

dezavantajlı	 grubun	ve	dolayısıyla	mali	olarak	desteklenecek	 tedbirlerin	de	değişmesi.	

Bazen	 bu	 durum,	 bir	 grubun	 ihtiyaçlarının	 diğer	 bir	 grubun	 ihtiyaçlarının	 önüne	

geçmesine	 yol	 açabilmektedir.	 Örgütlerin	 karşı	 karşıya	 kaldığı	 diğer	 bir	 zorluk	 ise	

örgütün	 faaliyet	 alanını	 ve	 hedef	 grubunu	 belirleyen	 vizyonu	 ve	 misyonu	 ve	 ayrıca	

belirli	 bir	 toplulukla	 çalışmaya	 ilişkin	 aldığı	 stratejik	 karardır	 (Hırvatistan	 raporuna	

bakınız).			

Durum	beşerî	kaynaklar	 açısından	değerlendirildiğinde,	 örgüt	 yöneticileri	 ve	 gençlik	

çalışanları	 birkaç	 faktörü	 dile	 getirmişlerdir.	 Bunlardan	 bir	 tanesi	 sosyal	 içerme,	

çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerinin	 felsefi	 açıdan	 yeterince	 anlaşılamamasıdır.	 Bu	 durum	

örgütlerin	 kurum	 içi	 politikalarına	 ve	 uygulamalarına	 olumsuz	 şekilde	 yansımaktadır.	

Durumu	 Slovakya’dan	 katılan	 bir	 katılımcı	 şöyle	 açıklıyor:	 “Çocukların	 ve	 gençlerin	

yiyecek	 ihtiyacını	 karşılamak	 yaz	 kampı	 organizatörünün	 sorumluluğundadır.	 Bununla	

birlikte	 şayet	 çocuğun	 veya	 gencin	 özel	 beslenme	 ihtiyaçları	 varsa	 (dini	 sebepler	 vb.),	

uygun	gıdayı	sağlamak,	yaz	kampı	organizatörünün	değil,	çocuğun	veya	gencin	ailesinin	

sorumluluğu	altındadır.	Organizatörler,	bir	eşitlik	ilkesi	olarak,	tüm	katılımcılar	için	aynı	

yiyeceği	 temin	ederler.	Nitekim	görev	 tanımları	da	budur.”	Karşılaşılan	bir	diğer	zorluk,	

yukarıda	 da	 belirttiğimiz	 gibi,	 ilgili	 mevzuatın	 ve	 politikaların	 tedbir	 ve	 eylem	 olarak	

hayata	 geçirilmesidir.	 Bu	 çerçevede	 katılımcılar,	 Erasmus+	 Gençlik	 Alanında	 Sosyal	

İçerme	ve	Çeşitlilik	Stratejisi	dokümanını	oldukça	faydalı	bulmaktadır.	Zorluk	yaratan	bir	

başka	husus	da	çoğu	zaman	bir	gençlik	çalışanının	gençlerin	özel	 ihtiyaçlarını	nasıl	ele	

alacağı	 konusunda	 kararsızlık	 yaşamasıdır.	 Bu	 sorun,	 çalışanların	 özel	 beceri	

kazanmasına	 yönelik	 eğitim	 almalarını	 sağlamakla	 ve/veya	 çok	 yönlü	 ve	 daha	

profesyonel	bir	ekip	oluşturmak	amacıyla	daha	fazla	personelin	eğitilmesiyle	çözülebilir.	

Ancak	 bu	 seçenek	 çoğu	 zaman	 mali	 kaynak	 yetersizliğinden	 dolayı	 hayata	

geçirilememektedir.	Bu	doğrultuda	birtakım	öneriler	geliştirilmiştir.	Bu	önerilerden	biri,	

gençlik	 çalışanlarının	 engelli	 ve	 dezavantajlı	 gençlere	 ilişkin	 bilgilerini	 arttıracak	 özel	

eğitim	 almaları	 gerekliliğine	 vurgu	 yapmaktadır.	 Bir	 diğer	 öneriyse	 gençlik	

çalışanlarının	 farklı	 becerileri	 bir	 arada	 kullanmaları	 yönünde	 teşvik	 edilmeleri	 için	
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geliştirilmiştir.	 Son	 olarak,	 gençlik	 çalışanlarının,	 ilerideki	 uygulamalarda	 kendilerine	

yol	gösterecek	iyi	uygulama	örneklerini	öğrenmeleri	öngörülmektedir.	

Türkiye’den	bir	katılımcı	gençlerin	ihtiyaçlarının	yalnızca	gençlerle	çalışan	örgütlerin	ve	

gençlik	 çalışanlarının	 sorumluluğu	 altında	 olmadığını,	 “gençlerin	 de	 kanunlar	 nezdinde	

ne	gibi	haklara	sahip	olduklarını	bilmeleri	ve	bu	haklardan	yararlanmak	için	bürokrasiyi,	

politik	ve	toplumsal	gelişmeleri	daima	takip	etmeleri	gerektiğini”	vurgulamıştır.	Bununla	

birlikte,	 gençlik	 çalışmalarının	 amacı;	 gençlik	 örgütlerinin,	 çalışanlarının	 ve	 gençlerin,	

sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarının	 hayata	 geçirilmesinin	 teşvik	

edilmesinde	 ve	 güvence	 altına	 alınmasında	 işbirliği	 içerisinde	 çalıştıkları	 süreci	

kolaylaştırmaktır.	

Görüşmeler	 ve	 odak	 grupları	 görüşmeleri	 sırasında,	 gençlik	 örgütlerinin	

yöneticilerinden	 ve	 gençlik	 çalışanlarından	 mevzuatta	 hangi	 hedef	 grubun	 açıkça	

tanımlanmadığını	 ve	 uygulamada	 ve	 faaliyetlerde	 hangi	 gruplara	 daha	 fazla	

yoğunlaşılması	 gerektiğini	 belirtmeleri	 istenmiştir.	 Genel	 olarak,	 ihtiyaçlara,	

dezavantajlara	 ve	 engellere	 geniş	 açıdan	 bakan	 cevaplar	 verilmiştir	 ve	 bu	 bağlamda	

zorlukların	üstesinden	gelmeleri	 için	 tüm	gençlere	yardımcı	olmak	amacıyla	 ve	 sosyal	

içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkeleri	 çerçevesinde	 toplum	 yararına	 çalışılması	 gerektiği	

vurgulanmıştır.	 	
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GENÇLIK ÖRGÜTLERI VE SOSYAL 

İÇERME FAALIYETLERI 

SİÇE	 kavramlarının	 ve	 her	 ülkeye	 özgü	 mevzuat	 şartlarının	 anlaşılması	 gençlik	

çalışmaları	 alanındaki	 uygulamaları	 büyük	 ölçüde	 etkilemektedir	 ancak	 kapsayıcı	 bir	

eğitim	 sisteminde	 rol	 oynayan	birçok	 farklı	 etmen	de	mevcuttur.	Bu	etmenler	 aşağıda	

sorular	halinde	sıralanmıştır.	

Her	örgüt	yürüttüğü	faaliyetlerin	kapsayıcı	olduğuna	istinaden	resmi	bir	kanıt	sunabilir	

mi?	SİÇE	kavramlarının	geliştirilmesine	yönelik	belgeler	veya	stratejileri	mevcut	mu?	Bu	

örgütlerin	hizmetlerinden	yararlanan	müşteri	profili	nedir?	Gençlik	çalışanları	gençlerin	

maruz	 kaldığı	 çeşitli	 dışlanma	 vakalarının	 farkındalar	 mı?	 Hangi	 gençler	 “bir	 kenara	

itilen”	 gruba	 girmektedir?	 Gençlik	 çalışmalarında	 SİÇE	 kavramlarına	 yönelik	 bir	

yaklaşım	geliştirmek	amacıyla	herhangi	bir	eğitim	verilmekte	midir?	

Bu	sorulara	verilen	yanıtlar	değerlendirildiğinde,	bu	projeye	katılan	ülkeler	arasındaki	

en	 büyük	 farklılık	 gençlik	 çalışmalarına	 yönelik	 sosyal	 içerme	 faaliyetlerinde	

gözlemlenmektedir.		

Gençlik	örgütlerinde	sosyal	içerme	faaliyetlerine	ilişkin	resmi	
belgeler,	stratejiler	ve	destekler	

İtalya’da	 gençlik	 örgütleri	 kendilerini	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarının	

savunucuları	olarak	gördüklerini	açıkça	ifade	ederler.	Bu,	ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	

gençlerin	 yararını	 temsil	 eden	 gençlik	 örgütlerinin	 oluşturduğu	 ulusal	 bir	 birlik	 olan	

Forum	 Nazionaledei	 Giovani’nin	 yayınladığı	 bildiride	 de	 (Manifesto	 del	 Forum	

Nazionaledei	 Giovani,	 2003)	 görülebilir.	 Bildiride	 Forum’un	 temel	 değerlerine	

değinilmektedir:	

§ Devredilemez	 insan	 hakları;	 Özgürlük,	 Eşitlik,	 Kardeşlik,	 Adalet,	 Dayanışma,	 Barış,	

Çevrenin	Korunması;	

§ İnsan	gelişimi,	karşılıklı	saygı,	ortak	araştırma,	farklılıkların	hoş	görülmesi;		

§ İnsanları	ve	toplumları	anlamak	amacıyla	kültürel,	dini	bilgi	paylaşımının	ve	nesiller	

arasında	bilgi	değişiminin	arttırılması	ve	desteklenmesi						
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Slovakya’dan	 katılımcılar	 SİÇE	 ilkelerinin	 uygulanmaya	 konmasına	 ilişkin	 verilen	

örnekler	 arasında	 SİÇE	 kavramlarının	 özel	 belgelerde	 açık	 şekilde	 ifade	 edilmese	 de	

gençlik	örgütlerinin	esas	aldıkları	dokümanlarda	ve	oluşturdukları	ilkelerde	yer	aldığını	

belirtmiştir:		

“Bu	 ilkelere	 Etik	 Kodu’muz,	 ilkelerimiz	 ve	 felsefimiz	 çerçevesinde	 yer	 veriyoruz”	

(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya)	

Örgüt	çalışanlarının	tecrübelerine	göre	bu	ilkeler	farklı	şekilde	uygulanıyor:	

“Resmileştirilmiş	 kurallarımız	 yok.	 Onun	 yerine	 her	 vakaya	 özgü	 bazı	 kurallar	

belirler	 ve	 bunları	 yazarak	 herkesin	 görebileceği	 bir	 yere	 asarız.	 Rol	 model	

olmamız	 çok	 önemli.	 Genç	 çalışanlar	 onlardan	 daha	 tecrübeli	 olan	 bizlerin	 diğer	

kişilere	karşı	nasıl	davrandığımızı	ve	onlarla	nasıl	iletişim	kurduğumuzu	gördükleri	

zaman	 deneyim	 kazanıyorlar.	 Bu	 onlar	 için	 güzel	 bir	 örnek	 teşkil	 ediyor.	 Bu	

kapsamda	 onlara	 özel	 bir	 eğitim	 vermiyoruz.	 Bunu	 deneyim	 kazanabilecekleri	

uygulamalar	 aracılığıyla	 gerçekleştiriyoruz.	Bu	da	 örgüt	 felsefemizin	 bir	 parçası”	

(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	

Gençlik	 çalışanlarının	 sosyal	 içerme	 faaliyetlerini	 uygulamadıklarını;	 bunun	 yerine	

sosyal	 içerme	 ilkesinin	 nasıl	 hayata	 geçirileceğine	 dair	 seçenekleri	 göz	 önünde	

bulundurdukları	gözlemlenmiştir.	Çalışanlar	SİÇE	yaklaşımının	kullanılmasını	etkileyen	

etmenleri	şöyle	açıklamışlardır.		

“Bazen	 sosyal	 içerme	 faaliyetlerine	 yönelik	 daha	 fazla	 katkıda	 bulunabiliyorum	

çünkü	 resmi	 bir	 ortamda	 çalışıyorum.	 Benim	 amacım	 herkesin	 kendini	 dâhil	

oldukları	 programın	 bir	 parçası	 olarak	 hissetmelerini	 sağlamak.	 Bizler	 genellikle	

okul	 müdürüyle	 görüşüp	 çeşitliliğin	 üstesinden	 gelmek	 amacıyla	 ne	 tür	

etkinliklerde	 bulunacağımıza	 dair	 görüş	 birliğine	 varıyoruz.	 	 Bana	 kalırsa	 bunun	

bir	sistem	haline	getirilmesi	gerekiyor”	(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	

Slovak	gençlik	çalışanları,	gençlik	örgütlerinin	faaliyetlerine	yönelik	SİÇE	stratejilerinin	

özellikle	 vurgulanmasının	 uygulamayı	 daha	 karmaşık	 bir	 hale	 getirebileceğinin	

bilincinde	olduklarını	belirtiyorlar.		

“Bu	 konunun	 çok	 fazla	 üstünde	 durduğumuz	 zaman	 farklılıkları	 daha	 fazla	

vurguladığımızı	 düşünüyorum.	 Bizim	 için	 sosyal	 içerme	 faaliyetinin	 doğal	 şekilde	

seyretmesi	 gerekir;	 dolayısıyla	 sadece	 sosyal	 içerme	 kavramına	 dikkat	 çekmek	

istediğimiz	etkiyi	yaratmak	için	yeterli	olacaktır”	(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	
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Birleşik	Krallık’ta	örgüt	yöneticileri,	fırsat	eşitliği,	sosyal	içerme	ve	çeşitlilik	ilkelerini	

hayata	geçirmek	amacıyla	çeşitli	politikaların	yürürlükte	olduğunu	belirtmiştir.		

Bu	politikalardan	öne	çıkanlar	şu	şekilde	sıralanabilir:	

§ Tüm	personelin	oryantasyona	katılmaları	ve	SİÇE	alanında	özel	beceri	kazanmaları	

için	düzenli	bir	eğitim	almaları	gerekir.	

§ Yürütülen	 projelerde	 herkesin	 kendisini	 eşit	 hissetmesi	 için	 Eşitlik	 ve	 Çeşitlilik	

politikaları	uygulanır.	Bunlar	hem	personel	istihdamını	hem	de	personelin	eğitimini	

kapsayan	politikaları	içermektedir.	

§ “Sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerini	 uygulayan	 gençlik	 çalışanları	 istihdam	

etmek;	hem	gençlere	rol	model	olunması	hem	de	SİÇE’nin	önemini	gençlere	öğretirken	

SİÇE	ilkelerinin	desteklenmesi	açısından	önemlidir.”																		

§ Gençlik	 örgütleri	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	 bağlıdır.	 Bununla	

birlikte,	 belirli	 cinsiyete	 mensup	 kişilerden	 oluşan	 gruplar,	 gezginler,	 LGBT’ler,	

LDD’ler	(öğrenme	güçlüğü	yaşayan/öğrenme	engeli	olan	bireyler),	kültürel	gruplar,	

aile	içi	şiddet	mağdurları,	hamile	gençler	&	genç	ebeveynler,	toplumdan	uzak	kalan	

gençler,	 evsiz	 gençler	 vb.	 kişilerden	 oluşan	 gruplarla	 çalışmak	 sosyal	 içerme	

kavramının	“ayrılma”ya	dönüşmesine	yol	açabilir.					

§ Gençlik	örgütleri	özellikle	personel	istihdamında	şuna	dikkat	ettiklerini	belirtiyorlar;	

“Eşitlik	 ilkesinin	 uygulanıp	 uygulanmadığını	 takip	 etmek	 amacıyla	 gizli	 tutulan	

formlarımız	var.	Formlar	işe	alım	personeline	gösterilmiyor.	Bu	formların	amacı	işe	

alım	 sürecinin	 sosyal	 içerme	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	 ne	 kadar	 bağlı	 kalındığına	 dair	

veriler	 elde	 etmek	 çünkü	 finansman	 sağlayan	 kuruluşlar	 genellikle	 bu	 bilgiye	 dair	

kanıt	istiyor.”	Bir	başka	örgüt	yöneticisi	de	şunu	belirtiyor;	“Biz	gençlerin	istihdamı	

için	 panel	 düzenliyoruz.	 Beklentimiz	 örgüt	 içinde	 kökleşmiş	 önyargı	 kalıplarını	

kırmak	olsa	da	aslında	bu	panellerle	sağlamak	istediğimiz	ne	kadar	sıklıkla	geçmişe	

dönüp	bir	politikayı	incelediğimizi	ve	onu	uygulayıp	uygulamadığımızı	sorgulamak.”	

§ Tüm	 faaliyetler	 mümkün	 mertebe	 fazla	 sayıda	 insanın	 dâhil	 olabileceği	 şekilde	

düzenlenmektedir.	Faaliyetlere	katılmak	istemeyenleri	teşvik	edici	fırsatlar	sunmak	

amacıyla	gerekli	adımlar	atılmaktadır.	

Hırvatistan’da	yürütülen	sosyal	içerme	faaliyetlerine	ilişkin	görüşler	aşağıda	verilmiştir:	

“Bence	 Hırvatistan’da	 yürütülen	 gençlik	 çalışmaları	 gençlerin	 entegrasyonu	 ile	

sosyal	 içerilmesi	 arasındaki	 süreçte	 asılı	 kalmış	 durumda.	 “Farklı”	 olan	 gençleri	

günlük	(okul)	hayata	dâhil	etmek	için	gözle	görülür	bir	çaba	var.		Engelli	gençlerin	
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“normal”	 okullara	 devam	 ettiğine	 dair	 elimizde	 birçok	 örnek	 mevcut.	 Bu	 durum	

artık	 alışılır	 bir	 hale	 gelmiş	 durumda	 ve	 insanların	 bakış	 açısı	 da	 doğal	 olarak	

değişiyor.	 Verebileceğimiz	 en	 güzel	 örneklerden	 biri	 otistik	 veya	 serebral	 palsili	

(beyin	 felçli)	 gençlerin	 normal	 okullara	 gitmesi.	 Bu	 durumda	 sorduğunuz	 soruya	

yanıtım	evet	olacaktır:	bizler	 farklı	gençleri	eğitime	entegre	etmeye	çalışırken	bir	

yanda	 da	 kapsayıcı	 bir	 yaklaşım	 geliştirmeye	 çabalıyoruz”	 (Gençlik	 Çalışanı,	

Hırvatistan).	

“2011	yılında,	çok	önemli	bir	sosyal	politika	reformu	için	adım	atıldı.	Bu	kapsamda	

bakım	altında	yaşayan	tüm	bireylerin	bulundukları	merkezden	çıkarılması	için	bir	

süreç	başlatıldı.	Bununla	amaçlanan,	özel	bakım	kuruluşlarında	kalan	tüm	kişileri,	

topluma	kazandırmak	ve	normal	hayatlar	yaşamalarını	sağlamak	amacıyla	sosyal	

konutlara	yerleştirmekti”	(Gençlik	Çalışanı,	Hırvatistan).	

“En	 fazla	 gençlik	 çalışanını	 bünyesinde	 barındıran	 sivil	 toplum	 örgütleri,	 “farklı”	

olan	 gençlerle	 ilgilenme	 sürecine	 insan	 hakları	 çerçevesinden	 bakıyor.	 Daha	 az	

imkana	sahip	olan	gençlerle	çalışan	örgütler	genel	olarak	tüm	gençleri	yürüttükleri	

faaliyetlere	eşit	şekilde	dâhil	etmeye	çalışıyor.	Bunun	sebeplerinden	biri	de	Avrupa	

Birliği’nin	 bu	 yöndeki	 talebi.	 Bu	 durumda	 da	 insan	 haklarına	 öncelik	 verilerek	

çeşitliliğin	doğal	bir	olgu	olduğu	savunuluyor”	(Gençlik	Çalışanı,	Hırvatistan).	

	

Gençlik	Örgütlerinde	Sosyal	İçerme	Faaliyetlerinin	Yürütülmesi	
Sürecinde	Doğaçlama	ve	İnformal	Öğrenme		

Avrupa	ülkelerindeki	gençlik	çalışanlarının	genel	özelliği	her	gence	özgü	bir	(kapsayıcı)	

davranış	geliştirmeleridir.	 	Gençlik	 çalışanları	yalnızca	kurumsal	politikaları	değil	 aynı	

zamanda	kendi	profesyonel	değerlerini	de	göz	önünde	bulundurmaktadırlar.	

“Gençlerle	 ara	 sıra	 da	 olsa	 onların	 istedikleri	 şekilde	 çalışmak	 önemli.	 Diğer	 bir	

deyişle,	 konuşmak	 istemedikleri	 zaman	 onları	 zorlamıyor	 ve	 istekleri	

doğrultusunda	 bizleri	 yönlendirmelerine	 izin	 veriyoruz.	 Peşin	 hükümlü	

davranmıyoruz.	Sadece	onlara	yardım	etmek	ve	ihtiyaçlarına	karşı	duyarlı	olmaya	

çalışıyoruz	(Gençlik	Çalışanı,	Birleşik	Krallık).	

“Genç	suçlularla	çalışırken	onlara	suçlu	muamelesi	yapamazsınız.	Onlara	herhangi	

bir	genç	bireye	davrandığınız	gibi	davranırsınız.	Onlar	her	şeyden	önce	bir	birey.	Bu	

nedenle	işledikleri	suça	göre	bir	davranış	sergileyemezsiniz.	Geçmişlerine	bakmanız	
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ve	o	suçu	neden	işlediklerini	anlamanız	gerekir.	Sadece	yüzeysel	nedenlere	bakarak	

veya	 öfke	 sorunu	 yaşadıklarını	 söyleyerek	 geçiştiremezsiniz.	 Bunun	 yerine	

davranışlarının	veya	öfkelerinin	nedenini	araştırırsınız”	(Gençlik	Çalışanı,	Birleşik	

Krallık).	

“Standart	 veya	 somut	 şekilde	 değerlendirebileceğiniz	 bir	 kapsayıcı	 (dâhil	 edici)	

yaklaşım	geliştirmedik.	Slovakya’da	bu	ilkeler	kendiliğinden	oluşur.	Onları	yazılı	bir	

formatta	muhafaza	etmeyiz.	Ancak	bu	yöntemin	diğer	ülkelerde	yaygın	olduğunu	

biliyoruz”	(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	

Bununla	 birlikte,	 sosyal	 içerme	 kavramına	 ilişkin	 herhangi	 bir	 standart	 geliştirmek,	

dışlanmış	 insanların	 ihtiyaçlarının	 uygulamalarda	 tam	 olarak	 karşılanmamasına	 yol	

açabilir.		

Birleşik	 Krallık’taki	 gençlik	 çalışanları	 verdikleri	 hizmeti	 mümkün	 olduğunca	 sosyal	

içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	 dayalı	 şekilde	 yürütmek	 amacıyla	 şunları	

gerçekleştirmektedirler:	

§ Ücretsiz	veya	çok	düşük	bir	ücret	karşılığında	hizmet	sunmak.	

“Çoğu	zaman	sosyo-ekonomik	engeller	unutulabiliyor.”	

§ Başta	en	çok	ihtiyacı	olanlar	olmak	üzere,	herkese	kucak	açmak.	

§ Çalışmaların	 planlamasına	 gençleri	 dâhil	 ederek	 herkesin	 yapmaktan	 hoşlanacağı	

faaliyetler	yürütmek.	

§ Gençlik	merkezlerini	herhangi	bir	faaliyete	dâhil	olmayan	ve	diğer	hizmetlerle	(okul,	

sosyal	çalışmacılar)	etkileşim	içinde	olmayan	gençler	için	erişilebilir	kılmak.		

§ Hizmetleri	yerel	düzeyde	sağlayarak	gençlerin	seyahat	etme	zorunluluğunu	ortadan	

kaldırmak	ve	böylece	bu	gençlerin	de	projelerin	bir	parçası	olmalarını	sağlamak.		

§ Sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	ilkelerinin	önemini	kavramalarına	yardımcı	olmak	

amacıyla	gençlerle	özel	oturumlar	gerçekleştirmek.	

§ Gençlik	 çalışanlarının	 ve	 gençlerin	 fikirlere	 saygı	 duyulan,	 hoşgörülü	 ve	 önyargısız	

bir	ortam	oluşturulması	için	ortak	bir	paydada	buluşmalarını	sağlamak.	Ayrımcılığa	

ve	 zorbalığa	 karşı	 koymak.	 Gençleri	 eşitliğe	 değer	 veren	 ve	 çeşitlilik	 içeren	 bir	

toplumun	yararları	konusunda	eğitmek.	

Birleşik	Krallıktaki	bir	genç	grubu,	grup	dinamiklerine	ilişkin	oldukça	ilginç	bir	yorumda	

bulunmuştur:	

“Gençlik	 çalışanları	 ne	 olursa	 olsun	 herkesi	 dâhil	 etmeye	 çalışıyor	 ve	 diğerlerini	

dâhil	 etmenin	 önemini	 açıklayarak	 bizi	 de	 aynısını	 yapmamız	 konusunda	 teşvik	
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ediyor.	Ancak	burada	gençler	grup	 içinde	bir	 standart	belirlemiş	durumdalar.	Bu	

durumda	 gruba	 daha	 fazla	 gencin	 katılıp	 katılmayacağı	 gençlik	 çalışanlarından	

ziyade	 biz	 gençlerin	 onlara	 olan	 davranışlarına	 bağlı”	 (Gençlik	 Çalışanı,	 Birleşik	

Krallık).	

Gençlik	Çalışmalarında	Sosyal	İçerme	özelliklerinin	
değerlendirilmesi	

Birleşik	 Krallık’ta	 hangi	 çalışmaların	 ne	 kadar	 etkili	 biçimde	 yürütüldüğünü	

değerlendirmek	 amacıyla	 hem	 nicel	 hem	 de	 nitel	 verilerin	 kullanıldığı	 birtakım	

mekanizmalar	 kurulmuştur.	 Bununla	 birlikte,	 bu	 gibi	 araçlar	 örgüte,	 örgütün	

büyüklüğüne,	 finansman	 sağlayıcılarına	 ve	 önceliklerine	 bağlıdır.	 Kullanılan	 ortak	

yöntemler	mevcut	olsa	da	benimsenmiş	tek	bir	yaklaşım	mevcut	değildir.		

Kapsayıcı	yaklaşımın	sürekli	olarak	değerlendirilmesi	ve	gözlemlenmesi	gerekmektedir:	

“Karşılaştığımız	zorluk,	mevcut	politika	uygulamalarının	sürekliliğini	sağlamaktır.	

Bu	 politikaların	 çoğu,	 örgütün	 kurumsal	 kültürüne	 yerleşmiş	 durumdadır.	 Ancak	

bazen	 örgütün	 işleyişine	 bakıp	 dengenin	 tam	 kurulamadığını	 görüyoruz	 ve	 bunu	

düzeltmek	için	çalışıyoruz”	(Gençlik	Çalışanı,	Birleşik	Krallık).	

Aşağıda	yer	alan	yorum	verilen	birçok	yanıtı	özetler	nitelik	taşımaktadır:	

“Gençlik	çalışmaları	yürütülen	Genç	Dostu	Alanlarda	ve	gençlik	grupları	arasında,	

SİÇE	kavramları	genel	olarak	içselleştirilmiş	durumdadır.	Bu	da	gençlik	gruplarının	

ve	personellerin,	kapsayıcı	ve	önyargısız	bir	ortam	oluşturmasıyla	sağlanmaktadır”	

(Gençlik	Çalışanı,	Birleşik	Krallık).	

Yukarıdaki	 yorumlardan,	 gençlik	 örgüt	 yöneticilerinin	 ve	 gençlik	 çalışanlarının	 SİÇE	

kavramlarının	 yürüttükleri	 faaliyetlerdeki	 önemini	 kavradıkları	 görülmektedir.	

Örgütler,	 personel	 işe	 alımlarında,	 oryantasyonunda	 ve	 eğitiminde	 belirli	 politikalar	

oluşturmuş	ve	mekanizmalar	kurmuştur.	Gençlik	çalışmalarında	mesleki	değerleri	öne	

çıkaranlar	da	SİÇE	yaklaşımının	kendi	uygulamalarına	yön	verdiğini	belirtmektedirler.	

Gençler	 ise	 oturumlarda	 SİÇE	 değerlerinin	 gözetildiğini	 ve	 bunun	 uygun	 bir	 ortam	

yaratmadaki	önemini	gördüklerini	dile	getirmişlerdir.	Bir	grup	genç	de	SİÇE	 ilkelerine	

gösterilen	 bağlılığın	 yalnızca	 örgütü	 veya	 gençlik	 çalışanlarını	 değil	 kendilerini	 ve	

grupların	çalışmasını	da	etkilediğini	belirtmiştir.		

İtalya’daki	birçok	gençlik	çalışanı	proje	bazlı	çalışmaktadır	ve	yerel,	bölgesel	ve	ulusal	

makamlar	 veya	 Avrupa	 Komisyonu	 tarafından	 tahsis	 edilen	 fonları	 kullanmaktadırlar.	
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Bu	 fonlar	projelerde	kullanılırken	 genellikle	projenin	başarısını	 ölçmek	amacıyla	nicel	

ve	 nitel	 göstergelere	 sahip	 bir	 değerlendirme	 kıstası	 geliştirilmesi	 gerekmektedir.	 Bu	

projelerin	 değerlendirilmesi	 farklılık	 gösterse	 de	 genel	 olarak	 projeler	 sürekli	

denetlenmekte	 ve	 gençlik	 çalışanlarının	 haftada	 bir	 toplanarak	 deneyimlerini	

paylaştıkları	 ve	 diğer	 katılımcılardan	 ve/veya	 gözetmen	 bir	 psikologdan	 yardım	

aldıkları	bir	geribildirim	platformundan	yararlanılmaktadır.	Diğer	projelerde	ise	belirli	

bir	izleme	mekanizması	mevcut	değildir.	

Toplumsal	 merkezlere	 giden	 engelli	 çocuklar	 ve	 gençler	 gibi	 bazı	 hedef	 gruplar	 için	

düzenli	 personel	 toplantıları	 yapılmaktadır.	 Bu	 toplantılarda	 gençlerin	 gelişimi	 belirli	

bir	 değerlendirme	kriterine	 göre	 incelenmektedir.	 Bununla	 birlikte,	 gençlik	 çalışanları	

başarının	 her	 zaman	 ilk	 bakışta	 görülemeyebileceğini	 de	 belirtmektedir:	 bir	 projenin	

gençlerin	 sosyal	 içerilmesi	 kapsamında	 ne	 kadar	 başarılı	 olduğunun	 anlaşılması	 için	

gençlerin	 davranışlarındaki	 değişikliklerin	 dikkatlice	 gözlemlenmesi	 ve	 ne	 kadar	

gelişme	 kaydettiklerinin	 titizlikle	 (gruba	 ne	 kadar	 entegre	 oldukları	 vb.)	

değerlendirilmesi	gerekir.	Gençlik	çalışanları	aynı	zamanda	nicel	göstergelerin	(ulaşılan	

yararlanıcı	sayısı	vb.)	bir	projenin	başarısının	değerlendirilmesinde	belirleyici	olmaması	

gerektiğinin	de	altını	çizmektedirler.	Nicel	verilerden	daha	önemlisi	tesis	edilen	ilişkiler	

ile	bu	 ilişkilerin	kalitesidir.	Diğer	bir	deyişle,	asıl	önem	teşkil	eden;	gençlerin	güvenini	

kazanmanız,	onlarla	ve	aileleriyle	işbirliği	içinde	çalışmanızdır.	Gençlik	çalışanları	çoğu	

zaman	 gayri	 resmî	 yollarla	 geribildirimler	 alırlar	 ve	 bu	 gibi	 geribildirimlerin	 somut	

şekilde	 değerlendirilmesi	 zordur.	 Gençlik	 çalışanı	 tartışma	 ortamı	 yaratarak	 gençlerin	

sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 gibi	 konularda	 düşüncelerini	 ifade	 etmelerine	 izin	

vererek	gelişmelerini	sağlar.	Bunun	etkisiyse	çalışmanın	üzerinden	ancak	belli	bir	süre	

geçtikten	 sonra,	 başka	 bir	 deyişle,	 gençler	 benzer	 projelere	 katılmak	 için	 isteklilik	

gösterdiklerinde	 görülebilir.	 Genel	 olarak	 proje	 bazlı	 çalışmalar	 kısıtlı	 bir	 zaman	

diliminde	 gerçekleştirilmektedir.	 Zaman	 kısıtlamasının	 olduğu	 böyle	 projelerde	 farklı	

yöntemler	araştırılabilir	ve	değerlendirilebilir.	Bununla	birlikte,	yerel	düzeyde	kalıcı	bir	

etkinin	 oluşturulması	 gerekirken,	 belirlenen	 yöntemler	 sürekliliğin	 sağlandığı	

mekanizmalar	oluşturmayabilir.		

Türkiye’de	 ise	 projelerin	 ve	 uygulamaların	 değerlendirilmesinde	 tek	 bir	 yaklaşım	

olmadığı	 ve	 her	 kurumun	 ve	 her	 proje	 yöneticisinin	 farklı	 yöntem	 izlediği	

gözlemlenmiştir.	Genellikle	proje	paydaşlarından	alınan	geribildirimler,	değerlendirme	

sürecinde	 yararlı	 olmaktadır.	 Projelerin	 genel	 olarak	 proje	 paydaşlarından	 alınan	 bu	
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geribildirimler	 doğrultusunda	 ve	 değerlendirme	 uzmanlarıyla	 işbirliği	 içinde	

değerlendirildiği	söylenebilir.			

Hırvatistan’dan	 katılımcılar	 en	 önemli	 geribildirimleri	 hizmetlerinden	 yararlanan	

kişilerden	aldıkları	konusunda	hemfikir.		

Slovakya’da	 yürütülen	 gençlik	 çalışmalarının	 değerlendirilme	 süreci	 için	 saha	

çalışmalarından	 elde	 edilen	 somut	 başarılar	 temel	 alınmaktadır.	 Gençlik	 çalışanlarına	

göre	 başarı,	 hizmet	 yararlanıcılarının	 memnuniyetine	 bağlıdır.	 Katılımcılar	 başarıyı	

değerlendirmenin	 bir	 başka	 yolunun	 da	 denetleme	 ve	 diğer	 örgütlerle	 deneyim	

paylaşımı	 olduğunu	 belirtmişlerdir.	 Birçok	 katılımcıya	 göre	 projeler	 gayri	 resmî	

toplantılarla	değerlendirilmektedir.	

Bununla	 birlikte,	 Slovak	 gençlik	 çalışanları,	 gençlik	 çalışmalarının	 resmi	 yollarla	

değerlendirilmesi	konusuna	şüpheci	bir	yaklaşım	geliştirmiştir.	Kapsayıcı	yaklaşımlara	

ilişkin	 alınan	 kurumsal	 ve	 metodolojik	 desteğin	 gelişmesine	 rağmen	 Slovak	 gençlik	

çalışanları,	 kendi	 kurumları	 gayri	 resmî	 (informal)	 bir	 kapsayıcı	 yaklaşım	

sergilediğinden	 sosyal	 içerme	 faaliyetleri	 için	 spontane	 (doğaçlama)	 yöntemleri	 tercih	

etmektedir.	 Ancak	 bu	 alanda	 da	 standart	 değerlendirme	 teknikleri	

kullanmamaktadırlar.	

“Ben	kurumumuzda	SİÇE’nin	geliştirilmesi	için	resmi	(formal)	yöntemler	izlenmesi	

gerektiğini	 düşünmüyorum.	Hatta	bunun	 tam	 tersi	 etki	 yarattığı	 ve	 cesaret	 kırıcı	

olduğu	kanaatindeyim”	(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	

“Birçok	 şeyi	 tanımlamaya	 çalışıyoruz	 ancak	 bazen	 resmi	 tanımlar	 sosyal	 içerme	

faaliyetlerinin	 önüne	 geçebiliyor.	 Başka	 bir	 deyişle,	 uygulanması	 gereken	 sürecin	

kendisinden	çok	kavramlara	takılı	kalabiliyoruz”	(Gençlik	Çalışanı,	Slovakya).	

Bu	 yaklaşım	 genel	 olarak	 şu	 hususlardan	 kaynaklanmaktadır:	 gençlik	 çalışmaları	

alanında	 çalışan	 gençlerin	 vurguladığı	 ortak	 nokta	 genç	 çalışanının	 kişisel	 özellikleri	

(empati,	iletişim	vb.)	olmuştur.	Buna	karşın,	idari	ve	kurumsal,	finansal,	eğitim,	tanısal,	

öz	 değerlendirme,	 planlama	 ve	 öz	 gelişim,	 toplumsal	 algı	 gibi	 konulara	 müdahalede	

kişisel	özellikler	haricinde	başka	kriterler/yeterlilikler	belirlenmemiştir.		

Gençlik	 çalışanı	 olmanın	 ulusal	 kalifikasyon	 sisteminde	 tam	 anlamıyla	 meslek	 olarak	

tanınmadığı	 Slovakya’da	 birçok	 gençlik	 çalışması	 genç	 gönüllüler	 tarafından	

yürütülmektedir.		

Gençlik	çalışanları,	kendi	uygulamalarının	kalitesini	dikkate	almaktadırlar	ve	çalıştıkları	

kurumun	yapısını	ve	ihtiyacını	bilmeyen	kurum	dışı	profesyoneller	tarafından	organize	
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edilen	 mesleki	 gelişim	 etkinliklerini	 göz	 ardı	 etmektedirler.	 Daha	 fazla	 beceri	

kazanmalarını	 sağlayacak	 bu	 süreçte	 ortaya	 çıkacak	maliyet	 (zaman,	 enerji,	 personel)	

Slovak	 genç	 çalışanları	 tarafından	 gerekli	 görülmemektedir.	 Bu	 sorunun	 yukarıda	 da	

belirtildiği	 üzere	 büyük	 ölçüde	 gençlik	 çalışmalarının	 gönüllülük	 esasına	

dayanmasından	 kaynaklandığı	 düşünülmektedir.	 Gönüllü	 hizmet	 genellikle	 hassas	 bir	

karardır	ve	bu	alanda	çalışan	yöneticiler	de	gönüllü	çalışanlardan	beklenenleri	titizlikle	

ele	almalıdır.	
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SONUÇ 

Bu	 rapor;	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarına	 ilişkin	 ulusal,	 kurumsal	 ve	

kişisel	 düzeylerde	 olan	 ve	 köklerini	 inanç,	 felsefe,	 mevzuat	 ve	 uygulamalardan	 elde	

edilen	 deneyimlerden	 alan	 birçok	 farklı	 anlayış	 olduğunu	 göstermektedir.	 Bu	 raporda	

tüm	bunlar	 açıkça	 görülebilir	 ancak	 asıl	 üzerinde	 durulması	 gereken	 konu	 sizlerin	 bu	

raporun	içeriğini	nasıl	algıladığınız	ve	nasıl	uygulamaya	koyduğunuzdur.	

Umudumuz	 tüm	 okuyucuların	 bireysel	 olarak	 ve	 imkânları	 dâhilinde	 neler	

yapabileceklerini	 düşünmelerini	 sağlamaktır.	 Raporda	 ele	 alınan	 hususlara	 ilişkin	

farkındalık	 kazanmak	 ve	 bu	 kapsamda	 uygulamaların	 neler	 olduğunu	 ve	 bu	

uygulamalarla	neler	başarılabileceğini	anlamak	kilit	önem	taşımaktadır.	Kimisi,	umarız,	

bu	raporu	okuduktan	sonra	ilk	adımı	atar	ve	bu	raporda	yer	alan	sosyal	içerme,	çeşitlilik	

ve	 eşitlik	 konularından	 öğrendiklerinden	 yola	 çıkarak	 gençler	 için	 yeni	 projeler	

geliştirirler.	 Kimisi	 için	 de	 umudumuz,	 mevcut	 uygulamaları	 yeniden	 gözden	

geçirmelerini	 ve	 şu	 gibi	 zor	 ancak	 gerekli	 soruları	 sormalarını	 sağlamaktır:	 “SİÇE	

yaklaşımı	 kapsamında	 projenin	 kâğıt	 üzerinde	 kaldığı	 minimalist	 bir	 yaklaşım	 mı	

benimsenmektedir?	 Gençler	 aslında	 dışlayıcı	 olan	 önceden	 belirlenmiş	 bir	 kalıba	 mı	

uydurulmaya	çalışılmaktadır?	Bu	konuyu	en	başından	ele	almak	daha	mı	iyi	olacaktır?”	

Burada	önemli	olan	neyi	niçin	ve	nasıl	yaptığımızın	farkında	olmamız	ve	yaptığımız	işi	

mevcut	 şartlar	 altında	 ve	 imkânlar	 dâhilinde	 nasıl	 daha	 iyi	 yapabileceğimizi	

sorgulamaktır.		

Bu	 rapordan	 çıkarılabilecek	 öneriler	 arasında	 bireylerin/gençlik	 örgütlerinin	 SİÇE	

kavramlarının	 ne	 anlama	 geldiğini	 anlamak	 ve	 hayata	 geçirmek	 için	 öncelikle	 SİÇE	

konusunda	kendilerinin	gerekli	eğitim	almış	olmaları	gerektiğidir.	

Bir	diğer	öneri	de,	gençlik	çalışanlarının	ve	örgütlerinin	birlikte	çalıştıkları	gençler	veya	

hizmet	 ettikleri	 topluluklar	 açısından	 SİÇE	 kavramlarına	 yönelik	 geliştirdikleri	

yaklaşımları	 ele	 almaları	 gerektiğidir.	 Bu	 sayede	 sundukları	 hizmet	 kapsamında	 SİÇE	

bakımından	yapmaları	gereken	bir	değişiklik	olup	olmadığını	tespit	edebilirler.		

Son	olarak,	rapor,	bireylerin/örgütlerin,	potansiyellerini	gerçekleştirmek	için	ellerinden	

geleni	 yapmalarını	 ve	 projenin	 kâğıt	 üstünde	 kalmadığı	 bir	 yaklaşım	benimsemelerini	

önermektedir.			 	
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TERIMLER SÖZLÜĞÜ 

Raporda	 kullanılan	 bazı	 sözcükler	 yanlış	 yorumlanabilir.	 Bu	 nedenle	 okuyucularımız	

için	kısa	bir	 terimler	 sözlüğü	hazırladık.	Aşağıda	yer	alan	 terimlere	 ilişkin	ciddi	 teorik	

tartışmaların	 mevcut	 olduğunu	 belirtmemiz	 gerekir.	 Bununla	 birlikte,	 aşağıda	 verilen	

terimler	bu	yayın	kapsamında	kullanılan	anlamları	içermektedir.		

§ antropolojik-aksiyolojik	 varsayımlar	 –	 insan	 değerleri	 temel	 alan	 bakış	 açısına	

dayanan	varsayımlar,	

§ çeşitlilik–	 kısaca,	 çeşitli	 olmak	 durumu	 veya	 olgusudur.	 Eğitim	 açısından	 çeşitlilik,	

her	 bireyin	 benzersiz	 olduğu	 ve	 kapsayıcı	 ve	 saygılı	 bir	 ortamda	 var	 olan	 bireysel	

farklılıklar	 anlamına	 gelir.	 Çeşitlilik,	 sosyal	 içerme	 kültürünü	 teşvik	 ederek	

insanların	gerçek	potansiyellerinin	farkına	varmalarına	yardımcı	olmayı	amaçlar.				

§ eşitçilik	–	mevcut	literatürde	eşitliğin	aynı	seviyeye	getirilmesi	anlamına	gelir.		Buna	

göre,	gelir	dağılımı	ve	zenginler	arasındaki	eşitsizlik	bireylerin	farklı	becerilerinden	

kaynaklanmaz.	 Eşitsizlikler	 bu	 farklı	 becerilerin	 ortak	 kullanımıyla	 giderilebilir.	

Eşitlikçilere	göre	devlet	piyasa	başarısızlıklarını	düzeltmek	için	piyasalara	müdahale	

etmeli	ve	“eşitliği”	sağlamalıdır.		

§ Eşitlik–	 en	 karmaşık	 terimdir	 çünkü	 kişiye	 özgü	 felsefeye	 göre	 eşitlik	 kavramını	

algılayış	 biçimi	 de	 farklılık	 gösterir.	 En	 basit	 anlamıyla	 eşitlik	 kavramını,	 herkesin	

adil,	 eşit	 ve	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	muamele	 görmesini	 sağlayan	 sosyal	 ve	 yasal	

bir	norm	olarak	tanımlayabiliriz.			

§ Sosyal	 içerme	 -	 İnsanların	 ırk,	 cinsiyet,	 engeller	 veya	 başka	 sebeplerle	 farklı	

algılanmalarına	 neden	 olabilecek	 durumlara	 bakılmaksızın	 bir	 araya	 gelerek	 bağ	

kurmalarını	 ve	 toplumsal	 gelişmeyi	 sağlayan	 bir	 dizi	 destekleyici	 faaliyetin	

yürütüldüğü	 sosyal	 ve	 eğitici	 uygulamalardır.	 Heterojenlik	 (çeşitlilik)	 prensipte	

normal	 olarak	 algılandığı	 için	 bir	 bakıma	 entegrasyon	 kavramının	 yeni	 bir	 ayağı	

olarak	da	görülebilir.	

§ “Ana	 Akım”	 çocuğu	 (bazı	 Avrupa	 kaynaklarında	 “sağlıklı”	 (intact)	 çocuk	 olarak	 da	

geçmektedir)	-	herhangi	bir	özrü,	engeli,	sağlık	veya	davranışsal	bozukluğu	olmayan,	

diğer	bir	deyişle,	topluma	dâhil	olmuş	çocuktur.	

§ İhlal	edilemez	–	dokunulmaz	insan	hakları	bağlamında,	her	bireyin	hiç	şüphesiz	eşit	

haklara	sahip	olduğu	anlamını	taşır.		
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§ ontolojik–ontoloji	temel	bir	felsefi	disiplindir;	varlığın	felsefesidir.	Varlık	(bir	olguyla	

temsil	 edilir)	 ve	 varoluşa	 ilişkin	 algılarımız	 arasında	 farklılık	 vardır.	 “Ontoloji”	

varlığın	özüne	iner.		
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EKLER 

Ek	A–	İlke	ve	yaklaşım	analizi	taslağı	
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İlkeler	ve	Yaklaşımlar	Raporu	 Paydaş	Ülke	

Bu	Rapor	aşağıdakileri	kapsayacaktır:	

1. Giriş.	

2. Her	 ülke	 bazında	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerinin	 felsefi	 kökenine	 yönelik	

yapılan	araştırmanın	sonuçları.	

3. AB	mevzuatı	ve	uluslararası	strateji	belgeleriyle	karşılaştırmalı	olarak	her	ülkenin	sosyal	

içerme	ilkesine	ilişkin	mevzuatına	yönelik	yapılan	araştırmanın	sonuçları.	

4. Gençlik	çalışmaları	alanında	faaliyet	gösteren	kurumlara	ait	belge	ve	stratejilere	yönelik	

yapılan	araştırmanın	sonuçları.	

5. Karşılaştırma	ve	Sonuç.	

Ad	 1)	 	 Giriş	 bölümü	 Trnava	 Üniversitesi	 akademisyenleri	 tarafından	

hazırlanacaktır.		Bölüm,	sosyal	içerme	kavramının	kısa	tarihsel	tanımını	

ve	kavrama	yönelik	felsefi	ve	eğitici	 ilkeleri	ve	yaklaşımları	 içerecektir.	

Buna	 ilaveten	 bölümde	 sosyal	 içerme	 konusuna	 ilişkin	 temel	

terminolojiye	de	yer	verilecektir.		

Tarih:	15	Ocak	

Uzunluk:	6-10	sayfa	

Yöntem:	felsefi	analiz	

Ad	2)	Paydaşlar	Giriş	bölümünü	ele	alırken	şu	soruları	sormalıdırlar:	

• Ülkenizde	 Eşitlik	 kavramı	 için	 genel	 olarak	 hangi	 tanımlar	

(anlayış	biçimi)	kullanılıyor?	

• Ülkenizin	 kültüründe	 Eşitlik	 kavramının	 kökenini	 ne	

oluşturuyor?	

StanfordEncyclopedia	 of	 Philosophy	 sitesinde	 yer	 alan	 “Equality	 of	

Opportunity”	(Fırsat	Eşitliği)	başlığına	bakınız.		

Tarih:	31	Mart	

Uzunluk:	2-3	sayfa	

	

• Kültürel,	etik	ve	sosyal	ilişkiler	temelinde	sosyal	içerme	kavramı	

nasıl	tecelli	ediyor?	

• Gençlik	 çalışmaları	 uygulamalarında	 hangi	 yaklaşım	

benimsenmektedir/başarılı	olmuştur?	(Giriş	bölümünde	yer	alan	

Eğitime	beş	yaklaşım	sıralamasına	bakınız/Scholz,	2007/).	

• Çeşitlilik	 kavramıyla	 bağdaşlaştırılan	 herhangi	 patolojik	 durum	

mevcut	mudur?	 Eşitlik	 kavramı	 çeşitliliği	 destekliyor/çeşitliliğe	

katkı	sağlıyor	mu?	Yoksa	eşitlenmeye,	eşitçiliğe	mi	dönüşüyor?	

Kapsayıcı	yaklaşımın	sınırları:	

• Çeşitlilik	bir	engel,	bir	“sorun”	olarak	görülüyorsa,	bu	çerçevede	
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Ad	3)	Paydaşlar	sosyal	 içerme	 ilkesi	 için	ulusal	mevzuat	koşullarını	

araştıracaklar:	

• Mevzuat	kapsamında,	ülkenizde	fırsat	eşitliği	nasıl	sağlanıyor	

ve	 tüm	 gençleri	 kültürel	 ve	 sanatsal	 faaliyetlere,	 spor	

aktivitelerine	ve	toplumsal	hayata	nasıl	dâhil	ediyorsunuz?	

	

• Ülkenizde	gençlik	 çalışmaları	 alanında	 sosyal	 içerme	 ilkesine	

yönelik	belirli	bir	mevzuat	mevcut	mu?	Lütfen	örnek	veriniz.		

• “Çeşitlilik”	ülke	mevzuatınızda	açıkça	pozitif	bir	değer	olarak	

görülüyor	mu?	

Tarih:	28	Şubat	

Uzunluk:	1-2	sayfa	

Yöntem:	 Ulusal	

mevzuat	

incelemesi	

• Gençlik	 Çalışmaları	 alanında	 sosyal	 içerme	 ilkesine	 yönelik	

ulusal	 ve	 uluslararası	 mevzuatta	 farklılıklar	 (eksiklikler)	 var	

mı?	

Şu	 belgeleri	 inceleyiniz:	 Özel	 İhtiyaçlar	 Eğitimi	 Hakkında	 Salamanca	

Bildirisi	 ve	 Eylem	 Planı,	 1994;	 Engelli	 Hakları	 Sözleşmesi	 ve	 İhtiyari	

Protokol,	 BM,	 2006;	 Avrupa	 Sosyal	 Şartı,	 1996;	 Erasmus+	 Gençlik	

Alanında	Sosyal	İçerme	ve	Çeşitlilik	Stratejisi,	2014;	

• Sizce	 ilgili	 mevzuatta	 hangi	 dezavantajlı	 grup	 yetersiz	

tanımlanmıştır?	

Tarih:	31	Mart	

Uzunluk:	2-4	sayfa	

Yöntem:	Ulusal	 ve	

uluslararası	

mevzuatın	

karşılaştırılması	

• Sizce,	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	fırsat	eşitliği	kavramları	ülke	

mevzuatınıza	 yerleşmiş	 durumda	 mı?	 Lütfen	 düşüncenizin	

Tarih:	31	Mart	

Uzunluk:	1-2	sayfa	

öncelikle	ne	tür	bir	çözüm	sunuluyor?	(aynılık,	homojenlik,	yeni	

totaliter	yapıların	kurulması?)	Sosyal	içerme	kavramı	bir	ideoloji	

olarak	 algılanabilir	mi?	 (kolektivizm,	 topluluğun	 bireyden	 önde	

tutulması)	

• Sosyal	 içerme	 her	 bireyin	 özgün	 oluşuna	 ve	 itibarına	mı	 vurgu	

yapıyor	yoksa	aksine	homojenliği	mi	öne	çıkarıyor?	

• Toplumunuzda	 engellilere	 yönelik	 gizli	 bir	 ayrımcılık	 var	 mı?	

(sosyal	 içermenin	 doğru	 anlaşılmaması	 -	 „her	 koşulda“,	

farklılıkları	 eşitlemek,	 çeşitlilik	 stratejilerindense	 „eşitleyici“	

stratejiler	tercih	etmek)		
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gerekçelerini	belirtiniz.		

• Ülke	 mevzuatınızda	 (belirli	 yasalar,	 kararnameler,	 okul	

belgeleri	vb.)	yer	alan	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	fırsat	eşitliği	

kavramlarına	ilişkin	bazı	uyumsuzluklar/yanlış	yorumlamalar	

gözlemlenebiliyor	mu?	Örnek	veriniz.		

• Sizce,	yürürlükte	olan	ilgili	mevzuatın	uygulanmasında	ne	gibi	

eksiklikler	var?	

• Sizce	 ilgili	 mevzuatta	 hangi	 dezavantajlı	 grup	 yetersiz	

tanımlanmıştır?	

Yöntem:	 	 odak	

grupları	 (2x	 4-8	

kişi)	

Örnek:	 kilit	 genç	

çalışanları	

(liderler	 ve	

yöneticiler)	

• Gençlik	 çalışmalarında	 sosyal	 içerme	 faaliyetlerine	 yönelik	

herhangi	 bir	 ulusal	 eylem	 planı	 mevcut	 mu?	 	 İlgili	 eylem	

planlarından	“dışlanma”	konusunda	hangi	alanlar	öne	çıkıyor,	

hangileri	ikinci	planda	kalmış?	

Erasmus+	Gençlik	Alanında	Sosyal	 İçerme	ve	Çeşitlilik	Stratejisi,	 sayfa	

7’de,	gençlerin	hangi	alanlarda	dezavantajlı	olduğunu	gösteren	 listeyi	

inceleyiniz.		

Tarih:	31	Mart	

Uzunluk:	1-2	sayfa	

Yöntem:	 ulusal	

belgelerin	 masa	

başı	 incelemesi,	

gençlik	

çalışmalarında	

eylem	planları	

Ad	 4)	 Paydaşlar	 kendi	 ülkelerinde	 önemli	 rol	 oynayan	 gençlik	

örgütlerinin	 ve	 kuruluşlarının	 kurumsal	 kültürüne	 ilişkin	 araştırma	

yapacak:	

• Sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarından	 ne	

anlıyorsunuz?	

• Sosyal	 içerme	 faaliyetlerine	 ilişkin	 kuruluşunuzda	 herhangi	

ileriye	 dönük	 politika	 var	 mı?	 Kuruluşunuzda	 sosyal	 içerme	

faaliyetlerine	 yönelik	 özel	 resmi	 belgeler/rehber	 ilkeler	

mevcut	mu?		

• Sosyal	 eğitimcilerin/gençlik	 çalışanların/gönüllülerin	

uygulamalarda	 gelişmelerini	 sağlayacak	 eğitimler	 veriliyor	

mu?	

• Kuruluşunuzun	 uygulamalarında	 genel/öne	 çıkan	 yaklaşım	

nedir?	 (	 Giriş	 bölümünde	 yer	 alan	 Eğitime	 beş	 yaklaşım	

sıralamasına	bakınız/Scholz,	2007/).	

Tarih:	31	Mart	

Uzunluk:	2-4	sayfa	

Yöntem:	 	 odak	

grupları	 (2x	 4	 -	 8	

kişi)	

Örnek:	 kilit	 genç	

çalışanları	

(liderler	 ve	

yöneticiler)	
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• Kuruluşunuzun	hizmetlerinden	kimler	yararlanıyor?	

• Her	örgüt	yürüttüğü	faaliyetlerin	kapsayıcı	olduğuna	istinaden	

resmi	 bir	 kanıt	 sunabilir	 mi	 veya	 kurumsal	 kültürünüzde	

içselleştirilmiş	kapsayıcı	bir	yaklaşım	mevcut	mu?	(Bir	gençlik	

örgütünde	resmi	ve	gayri	resmî	şekilde	benimsenen	kapsayıcı	

kültür	 arasında	 farklılık	 olabilir.	 Kuruluşunuzun	 Scholz’un	

sıralamasında	5.	sırada	olduğunu	varsayın.)	

• Neden	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarıyla	

ilgileniyorsunuz?	SİÇE	kavramları	size	ne	anlam	ifade	ediyor?	

• Eşitsizliklerden	en	çok	zarar	gören	birey	grubu	sizce	hangisi?	

• Sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarından	 ne	

anlıyorsunuz?	

• Neden	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarıyla	

ilgileniyorsunuz?	SİÇE	kavramları	size	ne	anlam	ifade	ediyor?	

Tarih:	31	Mart	

Uzunluk:	 1-2	

sayfa,	 nicel	 veri	

tablosu	 ve	

yorumlar	

Örnek:	 14-30	

gençlik	çalışanı	

Yöntem:	 odak	

grupları,	anket	

	 Ülke	 raporu	

uzunluğu:	

10-20	sayfa	

Ad	5)	 	 	 	 	 	Sorumlu	editör,	gençlik	çalışmalarına	yönelik	kapsayıcı	ve	

kapsamlı	 bir	 açıklama	 geliştirmek	 amacıyla	 uygulama	 ilkelerini	

kıyaslamak	ve	karşılaştırmak	için	ülke	raporlarını	derleyecek.				

Tarih:		

15	 Nisan	 -	

Paydaşlar	 Ülke	

raporlarını	

gönderecek.	

30	Nisan	 -	Trnava	

Üniversitesi	 Genel	

rapor	

hazırlayacak.	

İlke	 ve	

Yaklaşımlar	
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Raporu	Uzunluğu:	

50-100	sayfa	
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Ek	B	-	Ülkelerin	mevzuatına	ilişkin	raporların	yapısı	

Sosyal	İçerme,	Çeşitlilik	ve	Eşitlik	Kavramlarına	İlişkin	Mevzuat	

• Mevzuat	 kapsamında,	 ülkenizde	 fırsat	 eşitliği	 nasıl	 sağlanıyor	 ve	 tüm	 gençleri	

kültürel	 ve	 sanatsal	 faaliyetlere,	 spor	 aktivitelerine	 ve	 toplumsal	 hayata	 nasıl	

dâhil	ediyorsunuz?	

• Ülkenizde	 gençlik	 çalışmaları	 alanında	 sosyal	 içerme	 ilkesine	 yönelik	 belirli	 bir	

mevzuat	mevcut	mu?	Lütfen	örnek	veriniz.		

• “Çeşitlilik”	ülke	mevzuatınızda	açıkça	pozitif	bir	değer	olarak	görülüyor	mu?	

Ulusal	Mevzuat	ve	Uluslar	arası	Stratejiler	

• Gençlik	Çalışmaları	alanında	sosyal	içerme	ilkesine	yönelik	ulusal	ve	uluslararası	

mevzuatta	farklılıklar	(eksiklikler)	var	mı?	

• Şu	belgeleri	inceleyiniz:	 	Özel	İhtiyaçlar	Eğitimi	Hakkında	Salamanca	Bildirisi	ve	

Eylem	 Planı,	 1994;	 Engelli	 Hakları	 Sözleşmesi	 ve	 İhtiyari	 Protokol,	 BM,	 2006;	

Avrupa	Sosyal	Şartı,	1996;	Erasmus+	Gençlik	Alanında	Sosyal	İçerme	ve	Çeşitlilik	

Stratejisi,	2014;	

Ulusal	Eylem	Planları	

• Gençlik	 çalışmalarında	 sosyal	 içerme	 faaliyetlerine	 yönelik	 herhangi	 bir	 ulusal	

eylem	planı	mevcut	mu?	 	 İlgili	eylem	planlarından	“dışlanma”	konusunda	hangi	

alanlar	öne	çıkıyor,	hangileri	ikinci	planda	kalmış?	

• Erasmus+	 Gençlik	 Alanında	 Sosyal	 İçerme	 ve	 Çeşitlilik	 Stratejisi,	 sayfa	 7’de	

gençlerin	hangi	alanlarda	dezavantajlı	olduğunu	gösteren	listeyi	inceleyiniz.	

Gençlik	örgütlerinin	yöneticilerine/gençlik	çalışanlarına	sorulacak	sorular		

• Sizce,	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 fırsat	 eşitliği	 kavramları	 ülke	 mevzuatınıza	

yerleşmiş	durumda	mı?	Lütfen	düşüncenizin	gerekçelerini	belirtiniz.		

• Ülke	 mevzuatınızda	 (belirli	 yasalar,	 kararnameler,	 okul	 belgeleri	 vb.)	 yer	 alan	

sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 fırsat	 eşitliği	 kavramlarına	 ilişkin	 bazı	

uyumsuzluklar/yanlış	yorumlamalar	gözlemlenebiliyor	mu?	Örnek	veriniz.	**	

• Sizce,	yürürlükte	olan	ilgili	mevzuatın	uygulanmasında	ne	gibi	eksiklikler	var?	

• Sizce	ilgili	mevzuatta	hangi	dezavantajlı	grup	yetersiz	tanımlanmıştır?	
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Ek	C		-	Ülkelerin	mevzuatına	ilişkin	raporlar	

Croatia	

In	terms	of	legislation,	how	are	in	your	country	ensured	equality	of	opportunities	

and	inclusion	for	all	young	people	in	areas	such	as	cultural,	artistic,	sporting	and	

social	life?	

Is	 there	 any	 specific	 legislation	 for	 inclusion	 in	 the	 field	 of	 youth	work	 in	 your	

country?	Please,	provide	the	examples.	

Youth	 work	 in	 Croatia	 is	 not	 formalized	 nor	 standardized	 so	 there	 are	 no	 specific	

documents	related	to	the	promotion	of	principles	of	equality,	inclusion	and	diversity	in	

youth	work.	

The	most	 important	document	that	specifically	relates	to	young	people	 is	 the	National	

Youth	Programme	 adopted	by	 the	Ministry	of	 Social	Policy	and	Youth.	The	purpose	of	

this	programme	is	to	create	conditions	for	a	comprehensive	development	and	improved	

well-being	 of	 youth.	 Its	 strategic	 goals,	 among	 other	 things,	 include	 improving	

legislation	 in	 the	 field	of	 youth	policy,	 setting	 goals	 and	 coordinating	 inter-ministerial	

cooperation	 in	 the	 youth	 field	 and	 providing	 recommendations	 for	 local	 self-

governments	and	civil	society	organizations.	

Special	 goals	 have	 been	 set	 in	 each	 area,	 which	 should	 be	 achieved	 through	 the	

proposed	measures	 and	 activities.	 Some	 identified	 areas	 of	 action	 are:	 education	 and	

life-long	learning,	employment	and	entrepreneurship,	social	policy	and	inclusion,	active	

participation	of	young	people	in	society,	youth	culture,	etc.	All	measures	in	the	National	

Youth	 Programme	 have	 a	 common	 purpose	 –	 social	 inclusion	 of	 all	 young	 people,	

especially	 certain	 social	 groups:	 disabled	 young	 people,	 economically	 disadvantaged	

young	people,	ethnic	and	religious	minorities,	young	mothers,	school	drop-outs,	youth	

with	behavioural	disorders,	 etc.	The	Programme	contains	 several	measures	which	are	

important	 for	 the	 development	 of	 youth	 work	 in	 Croatia,	 such	 as	 providing	 financial	

support	 to	 youth	 organizations,	 youth	 clubs	 and	 centres,	 and	 initiating	 the	 process	 of	

professionalization	of	youth	work	through	the	development	of	occupational	standards.	

The	 National	 Youth	 Programme	 is	 not	 the	 only	 document	 important	 for	 the	 national	

youth	 policy.	 The	 government	 also	 adopted	 several	 strategies	 that	 influence	 the	

framework,	such	as	the	National	Programme	for	Prevention	of	Behavioural	Disorders	 in	

Children	and	Youth,	National	Programme	for	Prevention	of	Violence	among	Children	and	
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Youth,	 National	 Strategy	 for	 Prevention	 of	 Addiction	 in	 Children	 and	 Young	 People	 in	

Education	and	Social	Care	System,	etc.		

Other	documents	which	also	concern	young	people	are	 those	 related	 to	 the	education	

system.	Primary	and	Secondary	Education	Act	states	that	education	should	be	based	on	

equality	of	educational	opportunities	for	all	students	according	to	their	abilities.	Also	it	

is	stated	that	one	of	 the	crucial	outcomes	of	education	 is	 the	respect	 for	human	rights	

and	 diversity.	 Students	 should	 be	 tolerant	 and	 ready	 for	 life	 in	 a	 multicultural	

environment,	and	should	be	strengthened	for	active	and	responsible	participation	in	the	

democratic	life	of	their	communities	and	society	at	large.		

Considering	that	youth	unemployment	is	a	significant	challenge	for	the	Croatian	labour	

market,	the	National	Employment	Promotion	Plan	aims	to	increase	the	employability	of	

young	people	and	the	rate	of	their	participation	in	the	labour	market.	A	large	number	of	

measures	 are	 provided	 for	 young	 people	 in	 general,	 but	 there	 are	 some	 measures	

created	 specifically	 for	 vulnerable	 groups	 of	 young	people	 (Roma,	 young	people	 from	

alternative/institutional	 care,	 young	people	with	 no	previous	work	 experience,	 young	

entrepreneurs,	 young	 people	 from	 vocational	 schools,	 youth	 with	 disabilities,	 young	

high-school	 and	 college	 graduates,	 young	 people	 at	 risk,	 young	 members	 of	 ethnic	

minorities).		

Since	 2013	Croatia	 has	 been	 implementing	 the	Youth	Guarantee	 Programme,	 as	 a	 key	

initiative	for	reducing	the	growing	number	of	unemployed	young	people	and	exclusion	

of	 young	 people	 from	 the	 labour	 market.	 Each	 country	 should	 implement	 a	

comprehensive	 scheme	which	 involves	 government	 authorities,	 academic	 institutions	

and	 other	 stakeholders,	 which	 should	 ensure	 that	 every	 young	 person	 receives	 a	 job	

offers,	apprenticeship	or	is	back	in	training/education,	within	four	months	of	registering	

as	unemployed.	Within	these	scheme,	the	Croatian	Employment	Service	offers	different	

"packages	 of	 measures''	 for	 young	 people.	 Some	 of	 them	 are	 target	 specific	 target	

groups:	unemployed	disabled	young	people,	early	school	leavers,	young	women,	young	

Roma,	etc.	

When	 it	 comes	 to	 inclusion	 for	 all	 young	 people	 in	 areas	 such	 as	 cultural,	 artistic,	

sporting	 and	 social	 life,	 state	 institutions	 have	 at	 their	 disposal	 a	 variety	 of	 policy	

measures	 to	 directly	 stimulate	 and	 facilitate	 access,	 by	 subsidizing	 ticket,	 organized	

group	visits,	free	access	to	cultural	events	and	institutions,	etc.	
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There	are	other	strategic	documents	which	target	the	general	population,	but	they	need	

to	be	mentioned	 in	 this	 context	because	 they	 represent	 a	 framework	of	 activities	 and	

measures	 which	 promote	 inclusion.	 According	 to	 the	 National	 Strategy	 for	 Equal	

Opportunities	 of	 People	 with	 Disabilities,	 equal	 opportunity	 means	 equal	 access	 to	

education,	participation	in	cultural	life,	access	to	health	and	social	services.	Through	the	

Declaration	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities,	 Croatian	 Parliament	 made	 a	

commitment	that	Croatia	will	 take	necessary	measures	to	 ''promote	human	rights	and	

non-discrimination	 of	 people	 with	 disabilities	 and	 remove	 the	 psychological,	

educational,	 family,	 cultural,	 social,	 professional,	 financial	 and	 architectural	 barriers	

which	 should	 lead	 to	 full	 integration	 and	 participation	 of	 people	 with	 disabilities	 in	

social,	economic,	cultural	and	political	life	under	equal	conditions.''		

Another	example	of	inclusion	is	the	adoption	of	the	National	Strategy	for	Roma	Inclusion.	

One	 of	 the	 primary	 goals	 of	 this	 strategy	 is	 to	 raise	 the	 quality	 of	 life	 and	 encourage	

social	 inclusion	of	 the	Roma	minority	 in	Croatia,	which	would	 lead	to	 the	reduction	of	

inequality	 and	 the	 gap	 between	 socio-economic	 status	 of	 Roma	 and	 the	 rest	 of	 the	

population.		

The	National	Program	for	the	Protection	and	Promotion	of	Human	Rights	has	 identified	

some	goals	which	 continue	 to	 strengthen	 the	position	of	 especially	 vulnerable	 groups	

(women,	children	and	persons	with	disabilities),	strengthen	the	protection	of	rights	of	

national	 minorities	 and	 refugees,	 continue	 to	 improve	 the	 legal	 aid	 system	 and	

cooperation	with	civil	society	organizations,	protect	the	rights	of	illegal	migrant	minors	

and	continue	with	activities	aimed	at	social	inclusion	of	vulnerable	groups.	

Can	 it	 be	 clearly	 seen	 in	 the	 legislation	 of	 your	 country,	 that	 "diversity"	 is	

understood	as	a	positive	value?	

The	Croatian	Constitution,	as	the	fundamental	law	in	Croatia,	is	based	on	the	principles	

of	liberty,	equality,	social	 justice	and	respect	for	human	rights.	That	can	be	seen	in	the	

article	 14:	 ''Every	 person	 in	 the	 Republic	 of	 Croatia	 shall	 enjoy	 rights	 and	 freedoms,	

regardless	of	race,	colour,	sex,	language,	religion,	political	or	other	opinion,	national	or	

social	 origin,	 property,	 birth,	 education,	 social	 status	 or	 other	 characteristics.	 All	 are	

equal	 before	 the	 law.''	 The	 Anti-Discrimination	 Act	 adds	 more	 characteristics	 that	

mustn't	be	obstacles	to	ensuring	equality:	marital	or	family	status,	age,	health,	disability,	

genetic	heritage,	gender	identity	and	sexual	orientation.	
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The	Constitutional	Law	on	Human	Rights	and	Freedoms	and	Rights	of	Ethnic	and	National	

Minorities	 in	 the	 Republic	 of	 Croatia	 aims	 to	 ensure	 equal	 treatment	 of	 national	 and	

ethnic	minorities	in	a	way	that	they	have	the	right	to	use	their	identity,	culture,	religion,	

public	and	private	use	of	language,	script	and	education.		

The	 Asylum	 Act	 states	 that	 an	 asylum	 seeker	 is	 entitled	 to:	 residence	 and	 freedom	 of	

movement	in	the	Republic	of	Croatia,	the	provision	of	adequate	material	conditions	for	

living	and	accommodation,	health	care,	primary	and	secondary	education,	free	legal	aid,	

humanitarian	 assistance,	 freedom	 of	 religion	 and	 religious	 education	 of	 children	 and	

work.		

The	Office	for	Human	Rights	and	National	Minorities	created	a	Guide	for	the	Integration	

of	 Foreigners	 in	 the	 Croatian	 Society	 which	 offers	 basic	 information	 about	 Croatia,	 its	

lifestyle,	culture,	education,	legal	regulations,	rights	and	obligations,	etc.	

In	the	new	proposal	of	the	National	Curriculum	for	Primary	and	Secondary	Schools,	 the	

principles	 of	 equality	 and	 diversity	 are	 promoted	 as	 positive	 values.	 The	 Curriculum	

emphasizes	respect	for	freedom	and	independence	in	school	environment,	it	encourages	

inter-culturalism	 in	 order	 to	 increase	 understanding	 and	 acceptance	 of	 cultural	

differences	and	reduce	inequality	and	prejudice	against	members	of	other	cultures.	

Comparison	of	national	legislation	and	international	documents	

The	principle	of	 inclusion	 in	Croatia	 is	most	prominent	 in	 the	discourse	 about	people	

with	disabilities	–	how	to	adapt	the	society	to	their	specific	needs.	Croatia	is	one	of	the	

first	 signatories	 of	 the	 UN	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities.	 The	

Convention	 was	 also	 soon	 after	 ratified.	 Croatian	 Parliament	 thus	 demonstrated	 the	

collective	social	willingness	to	ensure	the	respect	of	basic	human	rights	for	people	with	

disabilities.	 Ombudsperson	 for	 People	with	Disabilities	 is	 in	 charge	 of	monitoring	 the	

implementation	 of	 the	 Convention	 and	 other	 relevant	 documents.	 This	 includes	 the	

Declaration	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities	 and	 the	 National	 Strategy	 for	

Ensuring	 Equal	 Chances	 for	 People	 with	 Disabilities,	 which	 sets	 forth	 a	 number	 of	

measures	 aiming	 at	 increasing	 the	 quality	 of	 life	 of	 people	with	 disabilities.	 Disabled	

young	people	are	recognized	as	a	vulnerable	group	in	the	National	Youth	Program,	and	

there	is	a	package	of	measures	within	the	Youth	Guarantee	employment	scheme	which	

targets	specifically	this	group.	Taking	all	of	this	into	consideration,	we	can	conclude	that	

there	are	no	significant	differences	between	national	and	international	legislation	which	

refers	to	people	with	disabilities.	All	the	aforementioned	documents	and	strategies	have	
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a	single	goal,	which	is	to	create	conditions	for	full	inclusion	of	people	with	disabilities	in	

all	aspects	of	social	life	and	to	equalize	their	chances.		

Principle	of	inclusion	is	also	often	mentioned	when	it	comes	to	Roma	people.	We	have	

National	 strategy	 for	 inclusion	 of	 Roma	 people,	 Commission	 for	 monitoring	

implementation	 of	 that	 strategy,	 also	 we	 have	 Action	 plan	 for	 implementation	 of	

strategy	and	other	different	documents	that	 try	to	ensure	 inclusion	of	Roma	people	 in	

Croatian	society.	

When	speaking	about	inclusion	of	young	vulnerable	groups,	it	is	noticeable	that	national	

strategic	documents	do	not	have	a	clear	vision	of	what	are	vulnerable	groups	and	how	

we	can	meet	their	needs	to	prevent	social	exclusion.	The	National	Youth	Programme,	the	

main	national	 strategic	 document	 targeting	 youth,	 has	 several	 key	 intervention	 areas,	

such	 as	 employment,	 health,	 social	 inclusion,	 culture,	 etc.	 One	 of	 the	 Programme's	

measures	 is	 to	 analyse	 and	 improve	 the	 existing	 categories	 of	 youth	 at	 risk	 of	 social	

exclusion,	to	train	public	employees	who	work	with	them	directly	or	indirectly,	and	to	

improve	the	system	of	support	 to	young	people	at	risk	of	social	exclusion.	We	can	see	

that	 young	 people	 at	 risk	 are	 not	 sufficiently	 defined;	 there	 are	 only	 several	 groups	

singled	 out:	 young	 people	 from	 alternative	 care,	 NEETs,	 national	 minority	 youths,	

disabled	 young	people,	 and	 young	people	with	behavioural	 disorders.	However,	 there	

are	many	younger	people	whose	needs	are	not	clearly	articulated	nor	met.	For	example,	

the	 Erasmus+	 Inclusion	 and	 Diversity	 Strategy	 in	 the	 Field	 of	 Youth	 mentions	 young	

people	 in	 psychiatric	 facilities.	 In	 Croatia	 this	 group	 is	 almost	 altogether	 ignored.	

Furthermore,	 young	 migrants	 and	 refugees	 are	 only	 now	 beginning	 to	 be	 taken	 into	

consideration.	Young	homeless	people	are	rarely	mentioned	in	public	policy	discourse,	

as	well	as	sexual	minority	youths,	young	mothers	(parents),	and	young	people	living	in	

rural	areas.	To	be	more	precise,	all	of	these	groups	are	marginally	mentioned	but	there	

are	no	concrete	measures	and	activities	which	would	enable	 their	 full	participation	 in	

life	as	equal	members	of	society.	

International	 legislation	 and	 documents	 emphasize	 the	 importance	 of	 intersectional	

cooperation	 in	 order	 to	 ensure	 comprehensive	 approach	 to	 the	problems	of	 youth.	 In	

Croatia,	intersectional	cooperation	in	not	functioning	very	well	and	it	is	often	seen	as	an	

obstacle	 (durability	 of	 the	 process,	 mixing	 of	 roles,	 transfer	 of	 responsibility,	 lack	 of	

jurisdiction).	
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The	 Erasmus+	 Strategy	 advocates	 for	 a	 holistic	 approach	 to	 young	 people.	 This	

particular	approach	is	rarely	used	in	Croatia.	More	often	we	target	specific	aspects	and	

characteristics	 of	 young	 people	 and	 deal	 with	 them	 in	 isolation.	 Instead,	 we	 should	

employ	an	interdisciplinary	and	all-encompassing	approach	to	all	young	people.	In	this	

way	we	could	equally	meet	all	the	different	needs	of	young	people.		

The	Strategy	also	questions	the	duration	and	continuity	of	programmes	and	services	for	

youth.	In	Croatia	we	often	see	short-term	or	one-off	programmes	which	totally	depend	

on	unsustainable	financial	support	or	flailing	donor	priorities	and	social	trends.	

In	 conclusion,	 we	 refer	 to	 one	 of	 the	 Erasmus+	 Strategy	 recommendations	 which	

encourages	 the	development	of	 a	 common	understanding	of	 young	people	with	 fewer	

opportunities	 in	 order	 to	 create	 a	 coherent	 framework	 for	 support	 and	 help	 to	 this	

vulnerable	group.	This	is	what	Croatian	legislation	and	policy	framework	acutely	needs.	
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Italy	

Italian	legislation	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work	

Italy	 is	one	of	 the	 few	European	countries	without	a	specific	 legislation	on	youth.	The	

main	players	 in	youth	policies	are	 the	regional	and	 local	authorities.	At	national	 level,	

however,	 the	 	 Youth	 Department	 has	 been	 established,	 which	 is	 responsible	 for	 the	

organization	 of	 activities	 to	 implement	 youth	 policies	 and	 tackling	 issues	 affecting	

youth.	 The	Ministry	 of	 Labour	 and	 Social	 Policies	 also	 implements	 policies	 for	 young	

people	(e.g.,	“Youth	Guarantee”	to	fight	youth	unemployment).		

There	are	some	laws	that	promote	the	inclusion	of	disadvantaged	youngsters	in	school	

and	 society.	 For	 instance,	 the	 law	n.	 285/97	 establishes	 a	 national	 fund	 to	 stimulate	

interventions	 at	 national,	 regional	 and	 local	 level	 to	 promote	 rights,	 life	 quality,	

individual	 realization	 and	 socialization	 in	 childhood	 and	 adolescence.	 The	 fund	 is	

distributed	among	the	regions,	even	if	in	the	last	years	the	amount	of	money	for	it	has	

decreased	significantly:	from	almost	44	million	€	in	2008	to	around	29	million	€	in	2014	

(I	dirittidell’infanzia	e	dell’adolescenza	in	Italia,	2015).		

A	number	of	laws	are	focused	on	the	integration	of	migrant	students:	

• Ministerial	 Circular	 (M.C.)	 n.	 301/89	ontheintegration	 of	 foreign	 students	 in	

mandatory	education	and	the	promotion	of	interculturalism.		

• 	M.	C.	n.113/90	with		indications	on	the	role	of	support	teachers	in	activities	for	

the	integration	of	foreign	students	with	particular	difficulties.		

• 	M.	C.	n.205/90,	establishing	a	working	group	on	interculturalism	with	the	aim	

of	dealing	with	issues	related	to	the	integration	foreign	students	in	collaboration	

with	local	institutions,	migrant	associations,	etc.			

• Guidelines	 La	 via	 italiana	 per	 la	 scuolainterculturale	 e	

l’integrazionedeglialunnistranieri(The	 Italian	 way	 to	 intercultural	 education	

and	the	integration	of	foreign	students)(2007)	that	foresees	three	main	areas	of	

interventions:	action	for	integration	of	foreign	students;	action	for	interaction	to	

fight	against	any	form	of	discrimination	by	promoting	social	cohesion;	promotion	

of	Intercultural	Education	in	Universities,	particularly	in	the	courses	of	Primary	

Education	and	in	specialization	schools	for	teachers.		
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• The	 Ministerial	 Directive	 of	 2012,	 which	 foresees	 pedagogic	 and	 didactic	

measures	 for	 pupils	 with	 special	 needs	 to	 help	 them	 in	 achieving	 their	

educational	goals.	

• Lineeguida	 per	 l’accoglienza	 e	 l’integrazionedeglialunnistranieri(National	

guidelines	 on	 the	 integration	 of	 foreign	 students)	 (February	 2014)	 includes	

provisions	on	the	use	of	cultural	and	linguistic	mediators	as	support	for	teachers	

and	school	staff	in	communications	with	pupils	and	their	families.		

As	 far	 as	 regards	 the	 inclusion	 of	 disabled	 children	 in	 the	 education	 system,	 some	

references	can	be	found	in:	

• Law	 n.	 517/77	 and	 Sentence	 n.215	 of	 1987	 (Italian	 Constitutional	 Court)	

establishing	the	inclusion	principle	for	disabled	pupils	in	schools.	

• Law	n.	104/92:the	integration	at	school	has	the	aim	of	developing	the	potentiality	

of	 the	 disabled	 students	 in	 the	 learning	 process,	 communication,	 relations	 and	

socialization	 (art.12,	 3).	 It	 underlinesthe	 need	 of	 an	 individualized	 educational	

path	for	disabled	pupils	in	order	to	favour	their	inclusion	in	school	and	society.		

	

“Diversity”	as	a	positive	value	in	the	Italian	legislation	

In	 Italy,	 the	right	 to	diversity	 is	valued	 in	 the	Constitution	and	 in	some	 laws;	diversity	

mostly	refers	to	religious	ethnic	minorities.	For	instance,	in	the	Italian	education	system	

(La	 via	 italiana	 per	 la	 scuolainterculturale	 e	 l’integrazionedeglialunnistranieri,	

2007)diversity	is	considered	as	a	paradigm	of	the	identity	of	the	school	and	pluralism	as	

an	 opportunity	 to	 open	 up	 the	 entire	 system	 to	 all	 the	 differences	 (of	 origin,	 gender,	

history,	social	and	educational).		

Promotion	of	diversityis	implicitly	present	in	the	Italian	Constitution:	

• Art.	2:pluralist	principle:	 the	Republic	 recognises	and	guarantees	 the	 inviolable	

rights	of	the	person,	both	as	an	individual	and	as	part	of	social	groups.	

• Art.3:equality	principle:	all	citizens	have	equal	social	dignity	and	are	equal	before	

the	 law,	 without	 distinction	 of	 sex,	 race,	 language,	 religion,	 political	 opinion,	

personal	and	social	conditions.		

• Art.	8:	All	religious	denominations	are	equally	free	before	the	law.	Denominations	

other	 than	Catholicism	have	 the	right	 to	 self-organisation	according	 to	 their	own	

statutes,	provided	these	do	not	conflict	with	Italian	law.	

In	the	following	laws,	there	are	references	to	diversity	as	a	positive	value:	
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• Law	n.104/92:	law	on	assistance,	social	inclusion	and	rights	of	disabled	persons:	

their	 safeguard	 and	 integration	 is	 recognized	 and	 the	 importance	 of	 human	

dignity,	freedom	rights	and	autonomy	of	disabled	people	is	underlined.	

• Law	 n.307/97:	 states	 that	 a	 society	 which	 considers	 itself	 democratic	 and	

pluralist	 has	 to	 respect	 the	 ethnic,	 cultural,	 linguistic	 and	 religious	 identity	 of	

each	person	and	to	create	appropriate	conditions	to	express,	protect	and	develop	

this	identity.	

• Law	n.19/2007:	with	 this	 law	 the	 Italian	parliament	 ratified	and	 implemented	

the	 Convention	 on	 the	 protection	 and	 promotion	 of	 cultural	 diversity	 (UNESCO,	

2005).	 The	main	 aim	 of	 the	 Convention	 is	 to	 safeguard	 and	 develop	 the	world	

cultural	 heritage	 in	 the	 perspective	 of	 pursuing	 peace	 between	 people	 and	

security	to	be	achieved	through	the	collaborations	among	nations	by	the	means	

of	education,	science	and	culture.		
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Slovakia	

The	national	legislative	conditions	for	inclusion		

The	fact,	that	every	human	as	a	person	has	a	personal	dignity	means,	that	the	dignity	is	a	

source	 of	 so-called	 human	 rights.	 These	 rights	 are	 as	 well	 as	 human	 dignity	 innate,	

inviolable	 and	 imprescriptible.	 Avoiding	 them	 to	 appear	 just	 as	 an	 independent	 idea,	

they	should	be	involved	in	national	and/	or	international	enactment.		

In	 the	area	of	equal	opportunities	and	 inclusion	of	young	people	Slovak	republic	 finds	

the	 legislative	 support	 in	 national	 and	 international	 enactment	 and	 documents	 that	

were	accepted	and	ratified.		

The	 following	 report	 brings	 a	 view	 into	 equality	 of	 opportunities	 and	 inclusion	 of	 all	

young	people	in	Slovak	republic	within	the	frame	of	their	cultural,	sport	and	social	life,	

from	the	legislative	point	of	view.		

Is	 there	 any	 specific	 legislation	 for	 inclusion	 in	 the	 field	 of	 youth	work	 in	 Your	

country?	Please,	provide	examples.	

At	 this	point	 it	 is	necessary	 to	mention,	 that	Slovak	republic	does	not	have	within	 the	

frame	of	its	judicial	code	a	defined	term	such	as:	youth	or	young	man.	Some	laws	have	

fellow	terms	that	are	connected	to	the	age	limit	of	 life	that	 is	near	to	the	age	of	youth.	

According	to	Civil	code,	the	deciding	factor	is	the	age	of	18	years,	by	which	the	person	

reached	adulthood.	 	Penal	 code	distinguishes	 the	 term	youthful,	Labour	code	uses	 the	

term	 adolescent	 employee	 (employee	 younger	 than	 18	 years).	 	 Laws	 that	 deal	 with	

social	 issues	 use	 the	 term	 unprovided	 child	 (till	 25	 years).	 The	 laws	 of	 social-legal	

protection	 of	 children	 use	 the	 term	 child	 (till	 18	 years)	 and	 young	 adult	 (18	 –	 25).	

According	to	the	conception	of	state	policy	of	Slovak	republic,	all	young	people	till	age	of	

26	 are	 considered	 to	 be	 children	 and	 youth.	 The	 definition	 of	 this	 term	 is	 ragged	 in	

legislation	of	Slovak	republic.		

Fundamental	 document	 that	manages	 the	 system	of	 care	 and	 support	 of	 children	 and	

youth	 in	 Slovak	 republic	was	 accepted	 by	 Slovak	 government	 in	 1992	 as	 Principle	 of	

state	policy	in	relation	to	children	and	youth	in	Slovak	republic.	In	this	document,	there	

is	no	mention	about	inclusion	or	equality	of	opportunities	for	all	young	people	without	

any	 distinction.	 Since	 then	 Slovak	 republic	 underwent	 various	 social,	 economic	 and	

political	changes,	but	these	changes	have	not	been	reflected	in	revision	of	the	document	

or	in	establishing	new	document.	Legal	enactment	of	state	policy	emphasizes	an	interest	
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in	 support	 of	 participation	 of	 young	 people	 in	 cultural,	 social	 and	 political	 life	 and	 in	

creating	conditions	for	creative	engagement	of	young	people,	but	there	is	no	mention	of	

integration	 or	 inclusion	 in	 any	 document.	 We	 can	 find	 only	 minimal	 references	 to	

creating	equal	opportunities	 for	all,	but	without	any	recommendation	how	to	reach	or	

create	 these	 opportunities.	 We	 can	 find	 only	 general	 statement,	 that	 under	 the	 term	

support	 we	 can	 understand	 state	 measures	 in	 favor	 of	 solving	 problems	 that	 make	

obstacles	 in	 the	development	of	young	people.	What	we	should	understand	under	 the	

state	measures	is	not	defined.	We	find	only	reference	to	social	integration	of	youth,	but	

again,	 what	 should	 we	 understand	 under	 this	 term	 and	 which	 categories	 of	 young	

people	are	involved,	we	do	not	know.		

In	 this	 sense,	 the	most	 significant	 appears	 to	 be	 current	 document	 called	 Strategy	 of	

Slovak	 republic	 for	 youth	 for	 years	 2014	 –	 2020	 that	 determines	 strategic	 targets	 of	

policy	in	relation	to	youth	and	it	also	reflects	the	needs	of	youth,	especially	in	the	field	of	

education,	 employment,	 creativity	 and	 entrepreneurship	 of	 young	 people,	 their	

participation,	health,	healthy	lifestyle	and	relationship	to	nature,	social	integration	and	

volunteering.	 The	 document	mentioned	 above	 has	 full	 political	 support.	 The	 strategy	

supports	 full	 integration	 of	 young	 people	 into	 society,	 which	 is	 based	 on	 active	

citizenship	 and	 employment	 of	 youth	 of	 all	 social	 classes.	 The	 strategy	 is	 based	 on	

abidance	and	protection	of	human	rights	 in	multicultural	society	and	on	prevention	of	

all	forms	of	discrimination.	

In	Strategy	of	Slovak	republic	for	youth	for	years	2014	–	2020	is	pointed	to	the	fact	that	

the	issue	of	social	integration/exclusion	was	not	comprehensively	elaborated	within	the	

frame	of	Slovak	republic	in	any	document,	which	would	be	devoted	to	youth	policy	and	

to	 youth	 work.	 This	 is	 the	 aim	 of	 Strategy,	 concretely	 to	 research	 existing	 current	

conditions,	identify	the	trends,	factors,	forms	and	consequences	of	exclusion	of	different	

youth	 groups,	 to	 research	 and	 specify	 the	 needs	 of	 youth	 in	 respect	 of	 integration,	 to	

analyse	the	existing	and	to	identify	the	absent	measures,	tools	and	services	in	this	field	

and	 so	 contribute	 toward	 the	 establishment	 of	 complex	 and	 internally	 linked	 system	

focused	on	elimination	and	prevention	of	formation	of	social	exclusion	in	various	fields	

and	in	the	case	of	different	target	youth	groups.		

The	 result	 from	all	 the	 things	mentioned	above	 is,	 that	 for	 the	more	 specific,	 or	more	

precisely,	 exclusively	 elaborated	 legal	 enactments	 and	 documents	 that	 are	 related	 to	

inclusion	of	young	people	within	the	frame	of	non-formal	education,	or	the	participation	
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on	 sport,	 cultural	 and	 social	 life	 in	 Slovak	 republic,	we	will	 probably	 have	 to	wait	 till	

2020.		

Can	 it	 be	 clearly	 seen	 in	 the	 legislation	 of	 your	 country,	 that	 “diversity”	 is	

understood	as	a	positive	value?	

In	Slovak	legislation,	we	can	find	minimal	reference	to	integration	(because	the	Slovak	

legislation	does	not	operate	with	the	term	inclusion),	but	we	cannot	find	the	definition,	

what	we	should	understand	under	the	term	diversity,	what	categories	of	young	people	

are	 related	 to	 this,	 the	 extent	 to	which	 it	 is	 described	 and	why.	We	 can	 only	 find	 the	

basic	 definitions	 of	 each	 disability,	mental	 disruption,	 and	 very	 common	 definition	 of	

social	disadvantage,	that	is,	we	could	say,	almost	discriminatory	way	and	it	is	related	to	

Roma	 ethnicity	 but	 it	 does	 not	 deal	with	 other	 categories	 related	 to	 young	 people	 of	

non-Roma	origin,	who	are	becoming	invisible	in	society	and	legislation.	Because	of	this	

reason	we	cannot	say	that	Slovak	legislation	would	perceive	diversity	as	positive,	or	as	a	

key	element	of	inclusion	and	equality	of	opportunities	in	general.		

It	 is	worth	mentioning,	 that	 various	 Slovak	 influential	 specialists	 point	 to	 diversity	 as	

positive	 in	 a	 process	 of	 inclusion	 implementation.	 Nevertheless,	 this	 significant	

information	is	still	not	established	in	legislation.		

Are	 there	 any	 differences	 (gap)	 between	 national	 legislation	 and	 international	

strategic	documents	inclusion	in	the	field	of	youth	work?	

One	of	the	key	and	the	most	significant	differences	between	Slovak	national	legislation	

and	 international	 legislation	 is	 the	 terminology.	 Slovak	 laws,	 decrees,	 regulations	 or	

documents	 that	 have	 recently	 been	 revised	 and	 although	 they	 were	 expected	 to	 be	

changed,	even	though	the	influential	specialist	still	criticize	this	term,	the	legislation	still	

cooperates	with	the	term	integration	instead	of	the	term	inclusion.	 It	 is	not	a	banality,	

because	 the	 integration	 is	 understood	 as	 “come	 among	 us,	 if	 you	 are	 able	 to	 adapt”,	

whereas	the	inclusion	“come	among	us,	we	value	the	differences.”	This	difference	clearly	

points	 to	 the	 absence	 of	 equal	 opportunities	 for	 all	 young	 people	 without	 any	

distinction.	 Slovak	 legalization	 offers	 a	 space	 for	 youth	workers	 and	organizations,	 so	

they	 demand	 from	 young	 people	 with	 difference	 some	 ability	 of	 adaptation	 to	 their	

conditions,	what	may	represent	significant	obstacle	for	some	of	them.		

From	 the	 equal	 opportunities	 point	 of	 view,	 we	 can	 talk	 about	 another	 fundamental	

problem,	which	 is	 connected	 to	 disunity	 in	 using	 the	 basic	 terminology	 in	 Slovak	 and	

international	 legislation.	 Whereas	 integration	 was	 always	 understood	 and	 connected	
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especially	 to	 individuals	 with	 classical	 handicap	 such	 as	 visual,	 auditory,	 physical,	

mental	or	multiple	disabilities,	 the	 inclusion	as	wider	or	higher	 level	points	to	the	fact	

that	 this	 whole	 process	 does	 not	 necessarily	 refer	 to	 individuals	 with	 disability	 or	

mental	disruption,	but	also	to	individuals	with	disadvantage,	who	represent	a	wide	scale	

of	 subcategories.	 It	 could	 be	 said	 that	 nowadays	 the	 Slovak	 legislation	 is	 within	 the	

frame	of	 the	 inclusion	process	and	arrangement	of	 equal	opportunities	 for	all,	 is	 a	bit	

like	a	step	behind	in	comparison	with	international	legislation,	because	we	can	feel	the	

difference	 in	 seeing	 individuals	 with	 disabilities,	 mental	 disruption	 or	 whatever	

disadvantage,	who	 are	 also	 in	 real	 life	 (the	 Slovak	 legislation	 in	 certain	way	 supports	

this	 opinion)	 	 considered	 not	 as	 individuals	 with	 specific	 needs,	 but	 as	 problematic	

individuals.	 There	 is	 not	 such	 expressive	 difference	 in	 international	 legislation,	 in	

contrary,	 many	 international	 documents	 point	 to	 the	 fact	 that	 it	 is	 necessary	 to	 pay	

more	 attention	 to	 the	 individuals	 with	 various	 social	 disadvantages	 to	 arrange	 equal	

conditions,	 because	 their	 social	 deficit	 (racial,	 ethnic,	 economic,	 cultural,	 language,	

religious	etc.)	should	not	be	considered	as	an	obstacle	in	their	inclusion	into	society.					

The	arguments	stated	are	supported	by	the	fact	that	there	is	an	educational	law	(2008)	

still	valid	in	Slovak	republic,	which	(it	has	not	been	revised	yet)	still	 includes	the	term	

integration	–	despite	the	fact	that	Slovak	republic	ratified	the	Charter	of	United	Nations	

(2006),	where	is	not	used	the	term	integration,	but	inclusion.		

One	 of	 other	 deficiencies	 of	 Slovak	 legislation,	 regulations,	 decrees,	 and	 documents	 is	

the	fact,	that	within	the	frame	of	integration/inclusion	process,	the	attention	is	primarily	

paid	 to	 formal	 education	 in	 school	 as	 the	 educational	 institution.	 Slovak	 republic	 has	

neither	 law	 nor	 legal	 enactment,	 which	 would	 be	 explicitly	 focused	 on	 equal	

opportunities	and	inclusion	of	young	people	within	the	frame	of	non-formal	education,	

or	more	precisely,	within	the	frame	of	their	free	time.	No	legal	document	pays	enough	

attention	 to	 this	 area.	 It	 is	 necessary	 to	 emphasize,	 that	 we	 could	 reproach	 similar	

problem	to	 the	 international	 legislation	 too,	which	 is	much	more	 focused	to	arranging	

equal	 opportunities	 and	 inclusion	 within	 the	 frame	 of	 education	 process	 at	 schools.	

Despite	of	 this	 fact,	we	can	observe	 that	 for	example,	Charter	of	United	Nations	 in	 the	

Convention	of	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	explicitly	emphasizes	in	article	30,	

that	all	persons	with	disability	have	to	have	an	access	to	all	services	provided	by	those,	

who	 organize	 recreational,	 touristic	 and	 sport	 activities.	 European	 social	 charter	

emphasizes	 to	 support	 the	 full	 social	 inclusion	 and	 participation	 in	 life	 of	 society,	
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especially	 by	 overcoming	 the	 communication	 and	 mobile	 barriers,	 which	 enables	 all	

people	 without	 any	 distinction	 to	 participate	 in	 cultural	 and	 social	 life.	 This	 is	 again	

something	we	cannot	find	in	Slovak	legislations	and	documents.	

We	 pointed	 to	 fact	 that	 social	 disadvantage	 is	 defined	 very	 generally	 in	 Slovak	

legislation;	 it	 is	 primarily	 connected	 to	 Roma	 ethnicity,	 what	 moves	 other	 social	

categories	sideways.	In	comparison,	in	the	document	Erazmus	+	Inclusion	and	Diversity	

Strategy	in	the	field	of	Youth	we	could	see	clear	definition	of	basic	terminology,	or	more	

precisely,	 what	 is	 understood	 under	 the	 terms	 such	 as	 health	 problems,	 educational	

difficulties,	cultural	differences,	social	or	geographical	obstacles.	In	Slovak	legislation	of	

school	documents	we	cannot	find	the	definition	of	these	key	areas,	i.e.	in	real	praxis	this	

caused	various	disunited	explanations	by	many	specialists.		

In	Convention	Rights	of	the	Child	in	article	31	is	written	about	the	need	of	respect	and	

support	of	the	child	rights	to	fully	participate	in	cultural	and	artistic	life,	and	also	about	

the	 need	 of	 arranging	 equal	 opportunities	 for	 cultural,	 artistic,	 relaxing	 activities	 and	

spending	 	free	time.	Legal	enactment,	which	focused	on	implementation	of	Convention	

Rights	 of	 the	 Child	 in	 Slovak	 republic	 through	 certain	measures,	 was	 National	 action	

plan	for	children	for	years	2009	–	2012.	This	document	defined	as	strategic	goal	in	3rd	

point	Education,	upbringing,	free	time	and	cultural	activities	the	following:	“To	increase	

the	effectiveness	of	measures	and	policies	on	providing/improving	access	to	education,	

free-time	activities	and	participation	in	cultural,	artistic	 life	for	children	from	all	social	

groups.”		

Law	 282/2008	 on	 supporting	 youth	work	 speaks	 in	 accordance	with	 the	 principle	 of	

equal	treatment	about	prohibiting	discrimination	for	reasons	such	as	age,	gender,	sexual	

orientation,	 marital	 status,	 family	 status,	 race,	 disability,	 language,	 political	 or	 other	

opinion,	relation	to	a	minority,	religion	or	belief,	trade	union	activity,	national	or	social	

origin,	 property,	 gender	 or	 other	 status.	 It	 is	 therefore	 for	 the	 same	 reasons	 of	 non-

discrimination,	which	lie	in	the	anti-discrimination	law.	

If	 we	 should	 answer	 a	 question,	 whether	 Slovak	 legislation	 reflects	 international	

legislation	 and	documents	 enough,	we	have	 to	 point	 out,	 that	 it	 does	not,	 even	 in	 the	

basic	terminology.	Slovak	republic	emphasizes,	 that	 international	 legal	enactments	are	

beyond	the	scope	of	Slovak	laws,	but	according	to	our	opinion,	some	specific	areas	from	

international	 legislation	 and	 documents	 should	 be	 included	 in	 paragraphs	within	 the	

frame	of	own	national	legislation.		
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From	Your	point	of	view,	are	the	issues,	are	the	issues	of	diversity,	inclusion	and	

equality	of	opportunities	 in	Your	country	enough	legislatively	saturated?	Please,	

provide	reasons.	

From	our	point	 of	 view	we	 can	point	 out,	 that	 issues	of	 equality	 of	 opportunities	 and	

inclusion	are	not	enough	legislatively	saturated	in	Slovak	republic.	Attention,	that	is	paid	

to	 inclusion	 (or	 more	 precisely,	 in	 Slovak	 legislation	 to	 integration),	 is	 primarily	

connected	 to	 formal	 education,	 i.e.	 to	 school	 environment	 and	 educational	 process.	

Legislation	 primarily	 deals	 with	 personal,	 spatial	 or	 didactical	 conditions	 within	 the	

frame	of	 educational	process,	 but	 it	 does	not	 reflect	 the	need	of	 arranging	 equality	of	

opportunities	 and	 inclusion	 within	 the	 frame	 of	 non-formal	 education.	 In	 Slovak	

republic	does	not	 exist	 any	 concrete	 law,	decree	or	 regulation,	which	would	explicitly	

point	 to	 arranging	 condition	 and	 realization	 of	 inclusion	 within	 the	 frame	 of	 youth	

organizations.	Within	the	frame	of	some	documents	it	is	possible	to	find	only	marginal	

mention	about	equality	of	opportunities	for	all,	also	within	the	frame	of	social	 life,	but	

no	attention	is	paid	to	the	details.	We	could	say	that	more	than	by	Slovak	legislation	is	

this	 issue	 reflected	 by	 organizations,	 which	 work	 with	 youth	 and	 create	 their	 own	

standards	and	norms,	how	to	work	and	be	able	to	create	equal	conditions	for	all.	

Is	 it	 possible	 within	 the	 legislation	 of	 your	 country	 (the	 various	 laws,	 decrees,	

school	documents…)	on	issues	of	diversity,	inclusion,	and	equality	of	opportunity	

to	observe	some	inconsistencies/inaccuracies?	Give	an	example.		

Constitution	 of	 Slovak	 republic	 (article	 12)	 guarantees	 basic	 laws	 of	 freedom	 for	 all	

without	reference	to	gender,	race,	the	colour	of	skin,	 language,	belief,	religion,	political	

or	other	opinion,	national	or	social	origin,	nationality	or	ethnicity,	property,	kin	or	other	

status.	Because	of	this	reason,	no	one	can	be	hurt,	advantaged	or	disadvantaged.	In	the	

case	 of	 Anti-discriminatory	 law,	 we	 can	 see	 in	 paragraph	 8	 the	 effort	 to	 positive	

discrimination	 through	 so-called	 temporary	 balance	 measures,	 which	 could	 be	

considered	 as	 unconstitutional,	 because	 in	 Constitution	 of	 Slovak	 republic	 is	 any	

favouritism	or	disadvantage	forbidden	because	of	the	reason	stated	in	article	12.	

Under	 the	 term	 temporary	 balance	 measures	 are	 understood	 measures	 focused	 on	

elimination	 of	 any	 social	 or	 economic	 disadvantage	 which	 extremely	 disable	 the	

members	of	disadvantaged	groups.	

Which	 special	 target	 groups	 from	 those	who	 suffer	 the	 lack	 of	 possibilities	 are	

from	your	point	of	view	inadequately	defined	in	the	relevant	legislation?	
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Generally,	 from	 the	 legislative	 point	 of	 view	 is	 within	 the	 frame	 of	 equality	 of	

opportunities,	or	more	precisely,	 inclusion/integration,	 is	 the	 largest	space	 in	Slovakia	

devoted	to	young	people	with	disability.	Attention	is	paid	to	young	people	with	mental	

disabilities	and	finally,	to	young	people	from	socially	disadvantaged	environment	–	it	is	

necessary	to	mention	that	from	the	point	of	view	of	social	disadvantage	we	should	not	

say	 that	 Slovak	 legislation	 is	 in	 certain	 way	 discriminatory,	 because	 as	 an	 individual	

from	 socially	 disadvantaged	 environment	 is,	 according	 to	 the	 definition	 in	 Slovak	

legislation,	considered	mostly	individual	from	Roma	ethnic	group.	 	It	leads	to	fact,	that	

in	legislative,	but	also	in	praxis,	the	attention	paid	to	other	young	people,	is	not	enough.	

Especial	 young	 people,	 who	 belong	 to	 category	 of	 social	 disadvantage,	 concretely	

individuals	with	the	syndrome	CAN	–	unemployed	parents,	alcoholic	parents,	criminally	

prosecuted	parents,	single	parents,	and	young	refugees,	individuals	from	orphan	houses,	

young	people	 from	distant	areas	or	young	 single	mothers.	Young	people	with	alcohol,	

criminal	 or	 drug	 past	 are	 considered	 to	 be	 destructive	 element	 instead	 of	 providing	

them	with	 equal	 life	 possibilities.	 Legislation	 absolutely	 does	 not	 reflect	 towns	 at	 the	

border	 of	 Slovak	 republic	 and	 the	 need	 of	 equality	 of	 opportunities	 for	 young	 people	

living	in	these	areas.	

Are	there	any	national	action	plans	toward	inclusion	in	youth	work?	Which	areas	

of	exclusion	are	preferred,	which	of	them	are	forgotten	in	these	action	plans?	

National	 action	 plan	 for	 children	 for	 2013	 –	 2017:	 preferred	 area	 –	 integration	 of	

individuals	with	health	disability	into	society.	

Strategy	of	Slovak	republic	for	youth	for	years	2014	–	2020	–	strategy,	apart	from	others,	

prefers	the	need	of	young	people	in	a	field	of	education,	socialization,	volunteering	and	

participation	in	social	 life.We	could	state	that	this	 is	a	very	general	definition	of	youth	

support,	but	at	a	closer	and	more	thorough	analysis	of	each	of	these	points,	we	can	say	

that	is	affecting	every	aspect	of	a	young	person	and	its	informal	education,	socialization	

and	 inclusion	 bodies	 into	 society	 fully	 and	 in	 all	 spheres	 of	 life,	 respectively.	 The	

strategy	 is	 fully	 compatible	with	 the	European	 framework.	 „The	strategy	supports	 the	

full	inclusion	of	young	people	in	society	based	on	active	citizenship	and	employment	of	

young	people	of	all	social	classes“	(p.	3).	

Conception	on	development	of	youth	work	for	the	years	2016-2020	follows	the	Strategy	of	

the	Slovak	Republic	for	youth	for	years	2014	-	2020	by	contributing	to	the	achievement	

of	strategic	objectives	in	the	field	of	youth	work.	The	issue	of	fullyself-realization	in	life	



88	
	

and	so	full	 inclusion	of	all	the	people	with	some	kind	of	"diversity"	is	very	crucial.	The	

whole	concept	is	based	on	the	voluntary	participation	of	youth,	partnership	and	mutual	

respect.	

There	 is	 also	 Strategy	 of	 Slovak	 republic	 for	 integration	 of	 Roma	 until	 2020	 as	 special	

legislative	support	not	only	for	youth	work,	but	general	for	the	social	work	with	Roma	

people.	

	

	 	



89	
	

Turkey	

In	terms	of	legislation,	how	are	in	your	country	ensured	equality	of	opportunities	

and	inclusion	for	all	young	people	in	areas	such	as	cultural,	artistic,	sporting	and	

social	life?	

The	Articles	58	and	59	of	the	Constitution	of	Turkish	Republic	related	to	the	protection	

of	youth	and	to	the	sports	are	stated	as	follows:	

ARTICLE	 58.	 –The	 government	 takes	measures	 in	 order	 to	 raise	 and	 improve	 young	

people	 to	 whom	 our	 independence	 and	 Republic	 are	 entrusted	 in	 light	 of	 positive	

science,	 in	accordance	with	Ataturk’s	principles	and	reforms	and	with	 the	perspective	

abolishing	the	ideas	that	may	be	constructed	with	a	view	to	dividing	the	integrity	of	the	

state	and	of	the	nation.		

The	government	takes	necessary	measures	to	protect	young	people	from	alcohol,	drug,	

criminality,	gambling	addictions	and	such	bad	habits	as	well	as	from	ignorance.		

ARTICLE	 59.	 –	 The	 government	 takes	 measures	 which	 are	 to	 improve	 physical	 and	

mental	health	of	Turkish	citizens	of	all	ages	and	encourage	doing	sports	in	order	for	it	to	

be	 widely	 disseminated	 within	 masses.	 The	 government	 protects	 the	 successful	

sportsmen/sportswomen.		

In	 addition,	 one	 of	 the	 legal	 documents	 to	 which	 we	 can	 refer	 to	 regarding	 various	

matters	when	 designating	 youth	 policies	 in	 Turkey	 is	 the	 “National	 Youth	 and	 Sports	

Policy	Document”	prepared	by	the	Ministry	of	Youth	and	Sports.	The	document	which	

was	approved	by	the	Council	of	Ministers	on	the	26th	of	November	in	2012,	entered	into	

force	by	being	published	in	the	Official	Gazette	dated	27	October	2013.		

In	 the	 process	 of	 preparing	 the	 National	 Youth	 (	 and	 Sports	 )	 Policy	 Document,	 the	

ministry	conducted	an	important	study	by	organizing	17	youth	workshops	and	1	youth	

council	 and	 by	 surveying	 the	 opinions	 on	 its	 website	 with	 a	 view	 to	 enabling	 the	

participation	 of	 different	 contributors	 working	 for	 the	 youth	 so	 as	 to	 create	 youth	

policies.	 The	 fundamental	 policy	 fields	 in	 this	 document	 are	 determined	 as	 education	

and	life-long	learning,	family,	ethical	and	human	values,	employment,	entrepreneurship	

and	professional	training,	disadvantaged	young	people	and	social	inclusion,	health	and	

environment,	democratic	participation	and	consciousness	of	citizenship,	culture	and	art,	

science	 and	 technology,	 youth	 in	 the	 international	 arena	 and	 intercultural	 dialogue,	
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leisure	time	management,	informing	the	youth,	volunteering	and	dynamism	and	sports	

policies.		

The	 National	 Youth	 (and	 Sports)	 Policy	 Document	 defines	 the	 youth	 as	 individuals	

between	the	ages	of	14	and	29.	

Basic	fundamentals	and	principles	of	the	youth	policies	are	as	follows;	

• Commitment	to	human	rights,	democratic	values	and	to	the	Republic,		

• Adopting,	living	and	maintain	national,	historical,	cultural	and	human	values,	

• Predicating	on	a	rightful	approach,	

• Avoiding	all	kinds	of	discrimination	and	promoting	the	equality	of	opportunity,	

• Regarding	individual	and	social	differences	as	a	richness	which	is	also	perceived	

as	a	means	for	social	solidarity	and	integration,	

• Adopting	research	and	information,	

• Giving	priority	to	the	disadvantaged	youth,	

• Observing	the	international	standards	in	politics	and	applications,	

• Participation,	

• Accessibility,	

• Holism,	

• Applicability,	

• Accountability,	

• Transparency,	

• Locality.	

Is	 there	 any	 specific	 legislation	 for	 inclusion	 in	 the	 field	 of	 youth	work	 in	 Your	

country?	Please,	provide	the	examples.	

Disadvantaged	youth	and	social	inclusion	

Disadvantageousness	is	among	the	fundamental	reasons	of	social	exclusion	arising	from	

not	being	able	to	participate	to	economic,	social	and	political	life.	Social	exclusion	carries	

the	meaning	that	the	individual	is	in	the	financial	and	spiritual	deprivation	which	cause	

the	 individual	 to	 live	 in	 reclusion	 and	 that	 s/he	 does	 not	 have	 an	 access	 to	 the	

institutions	which	are	for	the	protection	of	rights	and	life	as	well	as	to	the	social	support.	

While	disadvantageousness	is	a	condition	in	which	the	individual	finds	himself/herself,	

social	 exclusion	 or	 social	 inclusion	 is	 a	 dynamic	 notion	 which	 defines	 the	 process	

through	 which	 the	 individual	 go.	 Social	 inclusion	 is	 a	 notion	 having	 the	 meaning	 of	
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participation	 process	 to	 the	 social	 life	 as	 a	 result	 of	 integrating	 with	 the	 society	 by	

means	 of	 minimalizing	 the	 disadvantageousness	 or	 eliminating	 it.	 Social	 inclusion	

centers	the	individual	and	underlines	the	improvement	of	the	life	of	the	individual	who	

has	been	exposed	to	social	exclusion.		

People	with	mental	and	physical	disabilities,	substance	users,	homeless	children,	abused	

individuals,	 individuals	 living	with	troubled	families,	antisocial	and	other	incompatible	

individuals,	 criminals,	 unemployed	 individuals,	 individuals	 in	 the	 low	 income	 group,	

individuals	who	does	not	have	 access	 to	 education	opportunities,	 etc.	 can	be	 given	 as	

examples	for	disadvantaged	individuals.	

The	 youth	 which	 is	 the	 period	 of	 transition	 from	 childhood	 to	 adulthood	 can	 cause	

problems	 resulting	 from	 both	 individual	 and	 structural	 issues	 and	 this	may	 turn	 into	

disadvantages	in	some	cases.	Among	the	disadvantaged	young	groups	in	Turkey,	people	

with	 disabilities,	 unemployed	 individuals,	 individuals	 who	 do	 not	 have	 access	 to	

education	 opportunities,	 criminals,	 young	 people	 who	 have	 been	 exposed	 to	 abuse,	

homeless	children	and	substance	users	are	the	prominent	ones.		

Disadvantageousness	 in	 the	 youth	 period	 can	 cause	 the	 individual	 to	 exclude	 oneself	

from	or	lose	touch	with	the	society	and	this	may	affect	the	relation	of	the	young	person	

with	 the	 society,	 in	which	 s/he	 lives,	 adversely.	 In	 order	 to	 rehabilitate	 this	 negative	

relationship	 between	 the	 disadvantaged	 individual	 and	 society,	 social	 policies,	 which	

could	 integrate	 the	 individual	 socially	 into	 the	 society,	 should	 be	 formed	 and	 be	

implemented	affectively.		

POLICIES	

1. Avoiding	social	exclusion	regarding	disabled	young	people.	

Objectives	

• To	 support	 devising	 projects	 related	 to	 reintegration	 of	 disabled	 young	 people	

into	social	life.		

• Utilizing	the	mass	media	with	a	view	to	increasing	social	sensitivity	towards	the	

disabled,	 developing	 cooperation	 with	 the	 education	 institutions	 and	 non-

governmental	organizations.		

• Considering	 people	 with	 disabilities	 when	 conducting	 urban	 planning	 and	

arrangements	and	providing	solutions	for	their	demands	and	needs.		

• Increasing	 the	 number	 of	 studies	 aimed	 at	 raising	 awareness	 in	 terms	 of	 legal	

rights	of	the	disabled	young	people.		
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• When	needed,	providing	psycho-social	support	to	the	families	of	disabled	young	

people	by	experts.	

• Conducting	studies	regarding	the	 individual,	social	and	cultural	development	of	

the	disabled	young	people.	

• Training	 qualified	 sports	 experts	 in	 order	 to	 perform	 sports	 activities	 of	 the	

disabled	young	people.	

• Increasing	the	number	and	improving	the	quality	of	the	facilities	in	case	that	the	

disabled	young	people	have	no	parents	or	someone	to	take	care	of	them.	

Contributors	

Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	Health,	Ministry	of	Youth	and	Sports,	

Ministry	 of	 National	 Education,	 Ministry	 of	 Internal	 Affairs,	 Ministry	 of	 Culture	 and	

Tourism,	Universities,	Media	Organizations,	 Local	 Administrations,	Non-Governmental	

Organizations	

2. Raising	awareness	of	the	youth	and	other	segments	of	the	society	towards	

the	disadvantaged	people	 and	promoting	 their	 active	participation	 to	 the	

social	adaptation	processes.	

Objectives	

• Providing	necessary	education	related	to	the	gender	mainstreaming	to	the	young	

and	all	segments	of	the	society.	

• Building	an	efficient	cooperation	between	young	people	and	policymakers	in	the	

forming	process	of	social	inclusion	policies.		

• Raising	awareness	of	the	youth	and	other	segments	of	the	society	regarding	the	

social	adaptation	of	young	people,	who	have	been	raised	in	orphanages	without	a	

family	affection,	after	the	orphanage	life	and	promoting	their	active	participation	

to	the	social	life.	

• Developing	 reward	 systems	 for	 disadvantaged	 young	 people	 in	 the	 society	 in	

order	to	increase	the	determination	of	them	to	cope	with	difficulties.	

Contributors	

Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	Youth	and	Sports,	Ministry	of	National	

Education,	 Presidency	 of	 Religious	 Affairs,	 Universities,	 Media	 Organizations,	 Local	

Administrations,	Non-Governmental	Organizations	
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1. Enabling	the	social	inclusion	of	young	people	who	have	migrated	to	urban	

areas	and	are	having	adaptation	problems.		

Objectives	

• To	satisfy	the		psycho-social	needs	of	young	individuals	who	have	been	migrated	

to	urban	areas.	

• To	 give	 priority	 to	 the	 education	 of	 young	 individuals	 who	 belong	 to	 the	

disadvantaged	 families	 socio-economically	 who	 have	 migrated	 to	 urban	 areas	

temporarily.	

• To	 provide	 services	 in	 line	 with	 the	 needs	 of	 the	 young	 individuals	 who	 have	

migrated	 to	 urban	 areas	 as	 a	 result	 of	 natural	 disasters	 and	 who	 have	 been	

damaged	psychologically,	socially	and	economically.	

• To	benefit	 from	youth	 center	 in	order	 to	enable	 social	 adaptation	of	 the	young	

people	who	have	migrated	to	urban	areas	and	to	protect	them	from	alienating.		

• To	 take	 necessary	 measures	 in	 order	 for	 the	 young	 people,	 who	 have	 never	

enjoyed	 their	 right	of	education	 for	whatever	 the	reason	 is,	 to	benefit	 from	the	

professional	and	common	public	education	opportunities	within	the	scope	of	life-

long	learning	strategy.	

Contributors	

Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	Youth	and	Sports,	Ministry	of	National	

Education,	 Ministry	 of	 Internal	 Affairs,	 Universities,	 Local	 Administrations,	 Non-

Governmental	Organizations	

2. Supporting	young	women	in	all	fields	of	life.		

Objectives	

• To	encourage	conducting	research	related	to	the	problems	of	the	young	women.	

• To	 support	 designing	 projects	 related	 to	 the	 solutions	 of	 the	 problems	 of	 the	

young	women.	

• To	use	mass	media	in	order	to	create	sensitivity	towards	the	problems	that	the	

young	 women	 face	 and	 to	 cooperate	 with	 education	 institutions	 and	 non-

governmental	organizations.	

• To	consider	young	women	when	conducting	urban	planning	and	arrangements	

and	providing	solutions	for	their	demands	and	needs.	

• To	 increase	 the	 number	 of	 studies	 aimed	 at	 raising	 awareness	 of	 the	 young	

women	in	terms	of	their	legal	rights.	
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• To	 conduct	 studies	 so	 as	 to	 enable	 them	 to	 enjoy	 the	 services	 in	 relation	 to	

education,	health	and	political	participation	and	so	as	to	represent	them	in	more	

occasions.	

Contributors	

The	Ministry	of	Youth	and	Sports,	the	Ministry	of	Family	and	Social	Policies,	Ministry	of	

Health,	 Ministry	 of	 National	 Education,	 Ministry	 of	 Interior,	 Universities,	 Local	

Administrations,	Media	Organizations,	Non-Governmental	Organisations	

	

Are	 there	 any	 differences	 (gaps)	 between	 national	 legislation	 and	 international	

strategic	documents	for	inclusion	in	the	field	of	youth	work?		

Turkey’s	 EU	 membership	 stimulated	 transformation	 period	 affects	 youth	 related	

regulations	 immensely.	 They	 have	 been	 trying	 to	 regulate	 youth	 policies	 within	 the	

framework	of	European	Union	Youth	Policies,	Council	of	Europe	Youth	Policies,	United	

Nations	Youth	Policies,	and	World	Bank	Youth	Policies.	One	of	the	most	important	steps	

towards	 this	 target	 is	 the	 foundation	 of	 the	 National	 Agency.	 While	 creating	 youth	

policies	is	not	a	mission	of	the	National	Agency,	it	does	provide	for	an	efficient	means	in	

strengthening	the	institutions,	organisations,	and	NGO’s	that	are	active	in	youth	related	

matters.	The	institution	with	providing	equality	of	opportunity	to	the	disadvantaged	as	

its	 vision	 is	 one	 of	 the	 contributors	 in	 setting	 the	 youth	policies	 in	Turkey.	 Erasmus+	

Inclusion	 and	 Diversity	 Strategy	 in	 the	 Field	 Youth	 constitutes	 the	 basis	 for	 policies,	

projects,	and	practice	particularly	in	youth	studies.	

	

Primary	 concern	 of	 youth	 policies	 towards	 social	 exclusion	 should	 be	 creating	 “need-

oriented”	 policies	 rather	 than	 “problem	 oriented”	 ones.	 The	most	 important	 point	 in	

developing	 “need-oriented”	 policies	 is	 to	 not	 limit	 the	 policy	 with	 education,	 but	 to	

assume	an	integrative	approach.	There	should	be	three	main	focuses	in	the	integrative	

approach	(Yurttagüler,2008:393).	

	

These	 are;	 providing	 the	 youth	 with	 life-long	 education	 opportunities,	 developing	

support	 systems	 that	 will	 allow	 youth	 to	 become	 active	 and	 self-reliant	 citizens,	 and	

equipping	them	with	societal	security.		
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From	 Your	 point	 of	 view,	 are	 the	 issues	 of	 IDE	 underpinned	 by	 enough	

legislatively	saturated?	Please	provide	reasons.	

• The	 Constitution	 needs	 to	 be	 amended.	 The	 articles	 number	 58	 and	 59	 are	

related	to	the	youth.	However,	these	articles	are	insufficient.		

• The	Constitution	needs	an	overall	amendment.	As	for	the	youth,	only	the	article	

number	58’s	scope	has	to	be	expanded.		

• Laws	 are	 just	 words;	 initiatives	 are	 necessary	 to	 implement	 them.	 The	

government	 to	begin	with	should	take	 initiatives,	bring	all	 individuals	 together,	

and	present	equal	opportunities	to	all.	However,	as	the	government	is	lacking	in	

these	 areas,	 the	 non-governmental	 organisations	 assume	 all	 responsibility	 and	

the	work	remains	insufficient.		

• I	think	it	is	supported	by	the	laws,	off	the	top	of	my	head	there’s	the	“Declaration	

of	 the	Rights	of	 the	Child”;	but	their	practice	 is	not	sufficient.	Therefore,	having	

laws	does	not	count	for	much	so	long	as	there	is	insufficient	implementation.	

• In	theory	yes,	but	not	in	practice.	I	think	it	is	safe	to	say	that	we	all	witness	and	

hear	every	day	about	serious	obstacles	in	the	implementation	of	laws.	

• There	 are	 paths	 for	 the	 disabled,	 recent	 laws	 regarding	 women	 and	 children	

(named	after	a	young	girl	recently	raped	and	murdered)...	Data	for	the	Ministry’s	

enforcements	 is	 collected	 at	 a	 centre,	 and	 project	 applications	 are	 addressed	

there.	So	the	Ministry	has	the	control	in	this	case.		

• In	 theory	 yes,	 but	 not	 in	 practice.	 There	 are	 substantial	 hindrances	 to	

implementing	 the	 laws.	 Indeed	there	are	numerous	protocols	on	these	rules	by	

the	 concerning	 foundation	 (such	as	MEB	–	 the	Ministry	of	National	Education),	

but	we	face	a	number	of	obstacles	during	implementation.	It	may	be	a	relatively	

insignificant	 example	 but	 the	 pavements	 are	 being	 readjusted	 for	 the	 visually	

impaired.	

• We	are	all	equal	before	the	law,	but	unfortunately	that	is	not	the	case	in	practice.	

The	 simplest	 example	 would	 be	 that	 while	 men	 and	 women	 are	 indeed	 equal	

before	the	law,	there	is	no	such	thing	in	the	common	perception.			

• Theoretically	speaking,	the	laws	are	sufficient	yet	the	implementation	is	lacking.	
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Is	 it	 possible	 within	 the	 legislation	 of	 your	 country	 (the	 various	 laws,	 decrees,	

school	 documents	 ...)	 on	 issues	 of	 IDE	 to	 observe	 some	 inconsistencies	 /	

inaccuracies?	Give	an	example.	

• Of	course	there	are.	 I	do	not	want	to	give	a	tangible	example.	 It	 is	 important	to	

implement	and	oversee	the	process	in	order	to	solve	these	inconsistencies	rather	

than	 establishing	 new	 laws.	 This	 seems	 quite	 hard	 to	 achieve	 in	 the	 current	

situation	of	our	country.	

• Our	 Constitution	 needs	 to	 be	 amended,	 as	 it	 is	 out-dated.	 As	 the	 rules	 are	

generally	 established	 and	 implemented	 within	 the	 framework	 of	 the	

Constitution,	they	are	somewhat	lacking.	That	is	because	the	Constitution	is	out-

dated.	

• Of	course,	it	even	reflects	to	our	daily	lives.	For	example,	the	green	passports	that	

are	downright	against	equality	of	opportunity	put	us	in	very	difficult	situations	in	

many	of	our	projects.	

• Yes,	 it	 is	 possible.	 As	 for	 one,	 the	 overall	 higher	 level	 of	 education	 in	 private	

schools	 provides	 an	 initial	 advantage	 to	 the	 children	 of	 economically	 powerful	

families.	 Students	 are	 born	 into	 different	 economic	 classes	 and	 conditions,	 yet	

they	are	subjected	to	the	same	examination.	

• Most	 simply	 there	 is	 a	 written	 dress	 code	 by	 MEB	 (the	 Ministry	 of	 National	

Education),	yet	as	the	MEB	authorities	create	the	perception	in	their	social	media	

statements	 that	 all	 is	 allowed,	 we	 are	 left	 with	 confused	 parents,	 even	 more	

confused	yet	 exploiting	 students,	 and	 the	 educators	who	are	 thus	powerless	 in	

implementing	the	rules.		

• Yes,	we	made	mistakes,	as	the	Youth	Centre	we	did	make	mistakes	in	our	earlier	

activities.	For	example,	we	could	not	establish	coordination	between	the	staff.	We	

are	8	persons	here	and	we	used	to	give	appointments	to	the	same	time	and	date	

back	 when	 we	 still	 had	 an	 appointment	 system.	 However,	 there	 are	 no	

inconsistencies	 regarding	 IDE.	 The	 Youth	 Centre	 is	 based	 on	 IDE	 principles.	 I	

think	there	are	no	 legal	sanctions	 to	disregarding	the	regulations	regarding	the	

disabled.		

• Well,	 the	 dress	 code	 established	 by	 MEB	 (the	 Ministry	 of	 National	 Education)	

(The	2013	regulation	 that	 implemented	 free	dress	code	 in	all	 schools	under	 its	

MEB’s	 authority)	 caused	 problems	 and	 chaos	 for	 all	 contributors	 (parents,	
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students,	teachers,	administrators).	Likewise,	the	inclusive	education	system	that	

supports	 social	 inclusion	 in	 all	 schools	 under	MEB’s	 authority	 has	 also	 certain	

controversial	aspects.	The	inclusive	education	places	the	individuals	with	special	

needs	together	with	their	peers	in	the	same	educational	institution.	Education	in	

such	a	case	may	be	provided	either	by	placing	the	individual	with	special	needs	

in	a	class	of	their	level	with	other	friends,	or	by	separating	them	to	another	class.	

The	concept	of	providing	inclusive	education	in	a	different	class	causes	exclusion	

of	these	students	as	well	and	presents	inconsistencies	in	the	system.	Equality	of	

opportunity	principle	is	violated	in	the	university	acceptance	process.	Everyone	

is	equal	and	is	entitled	to	the	right	to	education	before	the	law,	yet	there	are	no	

equal	opportunities	for	the	economically	disadvantaged.	

• All	 implemented	 rules,	 efforts	 to	 provide	 equality	 for	 the	 disabled	 and	 the	

education	system	that	disregard	different	economic	classes,	damage	the	concept	

of	equality	of	opportunity.	

	

	

Which	 special	 target	 groups	 from	 those	who	 suffer	 the	 lack	 of	 possibilities	 are	

from	your	point	of	view	inadequately	defined	in	the	relevant	legislation?	

• The	lacking	in	the	implementation	of	the	regulation	is	due	to	the	impartialness	of	

those	who	execute	or	oversee	the	process.	We	have	to	give	up	the	“job	holder’s	

mind-set”	in	youth	studies.	

• Insufficient	 sensitivity	 in	 the	 regulations,	 voluntary	 employees	 in	 the	 youth	

studies,	and	the	lack	of	a	proper	inspection	leads	to	unpleasant	consequences.	

• The	 youth	 has	 to	 be	 familiar	with	 the	 rights	 entitled	 to	 them	by	 the	 laws,	 and	

should	fight	against,	as	well	as	be	in	a	constant	and	mutual	communication	with	

the	bureaucracy,	political	structure,	and	social	elements	to	obtain	those	rights.	It	

is	not	possible	 to	make	up	 for	 these	weaknesses	simply	by	 following	 the	social	

media.	Just	like	it	is	not	possible	for	a	youth	who	does	not	know	how	to	properly	

compose	 a	 petition	 to	 be	 able	 to	 detect	 and	 fix	 the	 inadequacies	 in	 the	

regulations.	

• As	 the	 education	 cannot	 be	 individualised,	 or	 at	 least	 varied	 based	 on	 regions,	

assessments	 are,	 therefore,	 also	 standardised,	 and	 all	 students	 are	 presented	
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with	 the	 same	 task.	 Since	equality	does	not	mean	 justice,	 the	 system	manifests	

inadequacies	and	impotencies	in	this	regard.		

• Completely	political	reasons.	They	might	seem	like	 insignificant	damages	 in	the	

short	term,	but	the	whole	society	is	affected	in	the	long	term.	The	children	are	the	

most	 susceptible.	 They	 don’t	 consider	 themselves	 free.	 Unfortunately,	 the	

constant	modifications	to	the	educational	assessment	system	in	the	country	puts	

an	immense	pressure	on	students	and	parents	as	well.	If	the	social	state	concept	

is	 emphasised	 in	 the	 constitution,	 there	 should	 be	 more	 substantial	 efforts	

towards	equality.	

• I	might	be	biased	as	I	have	a	lot	female	friends	and	I	witness	the	problems	they	

encounter,	but	I	think	there	is	unjust	suffering	due	to	the	gender	inequality	in	our	

society.		

• All	 actions	 taken	without	 comprehensive	 knowledge	 of	 the	 regulations	 are	 the	

most	significant	inadequacies.	Women	and	children	are	the	primary	victims.		

	

	

What	 type	 of	 the	 clients	 use	 the	 services	 of	 your	 organization?	 Are	 there	 any	

important	differences	between	them?		

• From	 non-governmental	 organisations	 to	 youth	 groups,	 as	 well	 as	 public	

institutions	and	organisations,	 everyone	benefits	 from	our	 facility	and	services.	

We	have	users	from	a	wide	range.	

• Everyone	who	wishes	to	benefit	from	our	centre	is	free	to	do	so	within	the	limits	

of	our	conditions	and	means.		

• Mostly	 university	 students	 or	 unemployed	 recent	 graduates.	 Rather	 a	

homogenised	group.		

• There	is	nothing	but	personal	differences	among	our	volunteers.	Anyone	over	the	

age	of	18,	and	who	is	at	least	high	school	graduate	is	welcome	to	be	a	volunteer.			

• We	 welcome	 anyone	 over	 the	 age	 of	 18	 regardless	 of	 their	 cultural	 and	

educational	backgrounds,	 gender	or	age	 to	benefit	 from	our	 services	whenever	

they	like,	even	for	a	short	period	of	time.	We	may	look	different,	but	we	all	share	

the	same	mind-set.		

• All	men	and	women	between	 the	 ages	13-29	 can	benefit	 from	 the	 courses	 and	

services	 of	 our	 institution.	 Beneficiaries	 and	 volunteers	 represent	 different	
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groups	 for	 us.	 Volunteers,	 just	 like	 ourselves,	 may	 be	 leaders,	 or	 they	 can	

voluntarily	offer	courses	in	their	expertise	while	beneficiaries	may	benefit	from	

the	services	provided	here.	Those	who	come	to	us	as	beneficiaries	may	later	join	

us	as	volunteers.	We	currently	have	around	70-80	volunteer	leaders	reachable	at	

all	 times.	 This	 situation	 strengthens	 our	 bonds	 with	 the	 university.	 We	

established	a	nature	camp	 for	children	with	down	syndrome,	and	 incorporated	

retirement	home	residents	into	our	activities.	Although	we	declare	beneficiaries	

to	 be	 between	 the	 ages	 13-29	 for	 the	 youth	 studies,	 we	 try	 to	 accept	 almost	

everyone	who	applies	to	our	facility	as	beneficiaries.	We	organise	visits	to	village	

schools	that	we	deem	disadvantaged.		

• Our	 volunteers	 are	 all	 equal	 to	 our	 facility.	 We	 have	 volunteering	 youth	 from	

both	 public	 universities	 and	 private	 universities.	 They	 can	 arrange	 whatever	

activity	they	want	based	on	their	talents	and	schedules.		

• If	 I	 speak	 for	 my	 youth	 studies	 unit,	 our	 beneficiaries	 are	 the	 youth.	 Our	

institution	 is	 located	 in	 İstanbul	 but	 we	 have	 beneficiaries	 from	 all	 around	

Turkey.	 Educational,	 regional,	 socio-economical	 and	 other	 such	 differences	 are	

present	among	these	beneficiaries.			

• Our	 beneficiaries	 are	 mostly	 youth;	 there	 are	 socio-economical	 differences,	

disability	status	differences,	and	regional	differences	among	them.	

Are	there	any	types	of	clients	who	are	practically	excluded	from	your	organization	

offer?	

• As	long	as	our	conditions	are	agreeable	to	both	parties,	we	exclude	no	one.	

• No.	Except	for	certain	programmes	that	request	an	age	limit,	which	is	beyond	out	

control.	The	Erasmus+	youth	exchange	project,	 for	example,	only	accepts	youth	

between	the	ages	18-25.	

• Our	 institution	 is	 sensitive	 about	 social	 inclusion;	 there	 is	 no	 such	 thing	 as	

excluding	 volunteers.	 We	 invite	 everyone	 who	 is	 considering	 becoming	

volunteers	to	our	institution	to	meet	personally.	

• I	 have	witnessed	neither	 in	practice	nor	 in	 theory	 the	 exclusion	of	 a	 volunteer	

who	wanted	to	be	there.		

• We	do	set	English	language	as	a	criterion	in	international	projects,	but	that	is	not	

exclusion.	Other	than	that,	we	do	not	exclude	anyone.	We	provide,	 for	example,	

companions	to	our	disabled	beneficiaries.		
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• I	 am	 about	 to	 complete	 my	 4th	 year	 in	 the	 institution,	 and	 so	 far	 we	 have	

excluded	not	one	volunteer	in	our	activities.		

• At	times,	we	distance	certain	people	from	the	institution	with	due	precautions	if	

they	cannot	harmonise	in	the	institution.	

• We	 do	 not	 exclude	 any	 beneficiaries	 in	 practice,	 yet	 at	 times	 we	may	 have	 to	

prefer	those	who	speak	English	due	to	the	nature	of	the	project.	 In	those	cases,	

we	 are	 excluding	 those	 who	 cannot	 speak	 English.	 This	 is	 absolutely	 not	 in	

compliance	with	our	policy;	we	follow	a	policy	that	tries	to	include	everyone.	So,	

in	order	 to	make	up	 for	 this	exclusion,	we	create	other	systems	 in	which	 those	

who	do	not	know	English	can	also	join.		

• The	 youth	 who	 do	 not	 speak	 English	 are	 being	 excluded	 particularly	 in	

international	projects.	
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United	Kingdom	

Inclusion,	Diversity	and	Equality	Legislation	

Specific	Legislation	in	the	UK	

In	2011	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010)	came	 into	effect	across	 the	UK	

with	 some	 regional	 variations	 in	 Wales	 and	 Scotland.	 	 It	 sought	 to	 replace	 existing	

legislation,	 bring	 clarity	 where	 required,	 sort	 to	 strengthen	 previous	 legislation	 and	

create	new	concepts	of	discrimination.	

The	 act	 seeks	 to	 protect	 people	 from	 discrimination	 on	 the	 basis	 of	 certain	

characteristics.	 	 	 These	 characteristics	 are:	 Age,	 Disability,	 Gender	 Reassignment,	

Marriage	and	Civil	Partnership,	Pregnancy	and	maternity,	Race,	Religion	and	belief,	Sex	

and	Sexual	Orientation.	

The	law	protects	against	discrimination	and	calls	the	following	prohibited	conduct:	

• Direct	 -	 treating	 a	 young	 person	worse	 than	 someone	 else	 because	 of	 a	 protected	

characteristic		

• Indirect	–	putting	in	place	a	way	of	doing	things	that	has	a	worse	impact	on	someone	

with	a	protected	characteristic	than	someone	without	one		

• Discrimination	 arising	 from	 disability	 –	 treating	 a	 disabled	 young	 person	

unfavourably	because	of	something	connected	with	their	disability	when	this	cannot	

be	justified	

• Failing	to	make	reasonable	adjustments	for	disabled	young	people	Harassment		

• Unwanted	conduct	which	has	the	purpose	or	effect	or	violating	someone’s	dignity	or	

which	 is	 hostile,	 degrading,	 humiliating	 or	 offensive	 to	 someone	with	 a	 protected	

characteristic	or	in	a	way	that	is	sexual	in	nature.	Victimisation		

• Treating	someone	unfavourably	because	they	have	taken	(or	might	be	taking)	action	

under	 the	 Equality	Act	 or	 supporting	 somebody	who	 is	 doing	 so.	 As	well	 as	 these	

characteristics,	the	law	also	protects	people	from	being	discriminated	against:		

• By	 someone	 who	 wrongly	 perceives	 them	 to	 have	 one	 of	 the	 protected	

characteristics.		

• Because	they	are	associated	with	someone	who	has	a	protected	characteristic.	This	

includes	the	parent	of	a	disabled	child	or	adult	or	someone	else	who	is	caring	for	a	

disabled	person		

(CWVYS,	2012,	p.9)	
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Therefore,	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010)	makes	it	unlawful	to	engage	in	

prohibited	 conduct	 relating	 to	 a	 protected	 characteristic	 in	 the	 context	 of	 certain	

activities	such	as:		

“Providing	 services;	 Exercising	 public	 functions,	 Letting,	 selling	 or	 managing	

accommodation,	 Clubs,	 Providing	 education	 and	 community	 services,	 Providing	 work	

and	 the	 treatment	of	workers,	 In	 relation	 to	 those	 relationships	 that	have	 come	 to	 an	

end.”	(CRAE,	2011,	p.6).	

As	a	result	

“All	 people	 working	 with,	 and	 for,	 children	 and	 young	 people	 in	 the	 statutory	 and	

voluntary	sectors	must	be	aware	of	the	Equality	Act	because:	

It	guarantees	many	rights	for	children	and	young	people	which	children’s	services	either	

must	uphold	themselves	or	can	support	children	and	their	families	to	protect	

If	 rights	 in	 the	 Equality	 Act	 are	 violated	 by	 children’s	 services	 or	 voluntary	

organisations,	they	will	be	committing	an	unlawful	act	and	a	child	or	young	person	will	

have	the	right	to	go	to	court	and	claim	compensation”	(CRAE,	2011,	p.4).	

Therefore,	all	agencies	and	workers	are	subject	to	this	Act	and	need	to	ensure	that	they	

do	not	discriminate	in	any	ways.	

However,	under	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010)	it	is	recognised	that	for	

all	groups	of	people	with	protected	characteristics,	some	groups	may	need	more	help	or	

encouragement	 than	 others.	 If	 this	 is	 the	 case,	 the	 Act	 allows	 what	 it	 calls	 “Positive	

Action”	 to	be	 taken	 in	 order	 to	provide	 a	proportionate	way	 to	help	members	of	 that	

group	overcome	a	disadvantage	(Government	Equalities	Office,	2010a,	p3).			

The	guidance	provided	by	the	UK	Government	Equalities	Office	(2010a,	p3)	states	that:	

In	order	to	take	positive	action	three	conditions	need	to	be	met:	

1. You	 must	 reasonably	 think	 that	 a	 group	 of	 people	 who	 share	 a	 protected	

characteristic	and	who	are,	or	who	could	be,	using	your	services:		

•	suffer	a	disadvantage	linked	to	that	characteristic		

•	have	a	disproportionately	low	level	of	participation	in	this	type	of	service	or	activity,	

or	

	•	need	different	things	from	this	service	from	other	groups.	

	‘Reasonably	think’	means	that	you	can	see	the	disadvantage,	 low	level	of	participation	

or	 different	 needs,	 but	 you	 do	 not	 have	 to	 show	 any	 detailed	 statistical	 or	 other	

evidence.	
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	2.	The	action	you	take	is	intended	to:		

•	meet	the	group’s	different	needs	

•	enable	or	encourage	the	group	to	overcome	or	minimise	that	disadvantage,	or		

•	enable	or	encourage	the	group	to	participate	in	that	activity.	

3.	The	action	you	take	 is	a	proportionate	way	to	 increase	participation,	meet	different	

needs	or	overcome	disadvantage.	This	means	that	the	action	is	appropriate	to	that	aim	

and	 that	 other	 action	would	 be	 less	 effective	 in	 achieving	 this	 aim	 or	 likely	 to	 cause	

greater	disadvantage	to	other	groups	

It	continues	 to	give	a	specific	example	of	a	youth	club	eager	 to	recruit	more	members	

from	an	under	represented	group	i.e.	a	Somali	group	and	the	steps	which	could	be	taken	

to	increase	diversity	and	work	with	those	from	that	community.		These	steps	include:		

• It	 could	distribute	 leaflets	 to	homes	 in	 the	area	advertising	 the	club	 in	both	

English	and	Somali,	or	 the	club	 leader	could	meet	Somali	parents	 to	explain	

what	the	club	does	and	how	it	is	run.	Such	steps	would	always	be	lawful.	

• It	 could	 invite	 Somali	 young	 people	 to	 a	 free	 evening	 to	 try	 out	 the	 club’s	

equipment,	see	the	facilities	and	meet	the	staff,	and	follow	this	by	writing	to	

the	young	people	who	attended	 inviting	 them	to	 join	with	a	reduced	 fee	 for	

their	 first	 week.	 While	 these	 steps	 involve	 more	 favourable	 treatment	 of	

Somali	young	people,	the	disadvantage	caused	to	other	young	people	(of	not	

getting	a	reduced	fee	for	a	week)	would	be	short	term	and	unlikely	to	affect	

their	use	of	club’s	facilities.	The	disadvantage	to	non-Somali	young	people	is	

likely	 to	be	outweighed	by	 the	benefit	of	more	Somali	young	people	 joining	

and	attending	 the	club.	These	steps	are	positive	action	permitted	under	 the	

Act.	

• It	 could	 consider	 waiving	 annual	 fees	 for	 Somali	 young	 people	 in	 order	 to	

encourage	 them	 to	 join;	 however,	 with	 no	 evidence	 that	 cost	 is	 the	 main	

barrier	 there	 is	 no	 certainty	 that	 waiving	 fees	 would	 increase	 Somali	

participation,	and	this	action	would	involve	less-favourable	treatment	in	the	

longer	term	of	other	young	people	who	might	want	to	join	the	club,	but	have	

to	pay	fees.	The	club	decides	against	this	action,	as	it	is	aware	that	there	are	

less-discriminatory	 ways	 to	 achieve	 its	 aim,	 so	 this	 action	 may	 not	 be	

proportionate	and	would	therefore	be	unlawful.	

(Government	Equalities	Office,	2010a,	pp3-4).			
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The	process	of	positive	action	is	extended	to	employers	also,	who	may	also	use	positive	

action	to	choose	an	employee	from	an	under-represented	group	or	one	who	is	deemed	

disadvantaged	when	the	candidate	is	as	qualified	as	others	who	may	have	applied	for	a	

specific	job.	(UK	Government	Equalities	Office	(2010b)	

Given	the	Equality	Act	2010	(UK	Government,	2010),	this	covers	equality	of	opportunity	

and	inclusion	for	all	young	people	in	all	areas	including	their	cultural,	artistic,	sporting	

and	social	life,	which	includes	youth	work.		Diversity	is	actively	encouraged	through	the	

‘Positive	Action’	process	made	explicit	in	the	legislation	and	the	accompanying	guidance.	

However,	 as	 previously	mentioned,	 despite	 this	 legislation	 in	 place	 the	 recent	 review	

entitled	‘The	Equality	Act	2010:	the	impact	on	disabled	people’	(House	of	Lords,	2016)	

feels	that	the	Act	 is	not	working	for	them	and	needs	further	consideration,	given	their	

list	of	recommendations.	

	

National	Legislation	and	International	Strategies	

European	Conventions/Frameworks	v	National	Legislation	

After	the	United	Nations	agreed	the	Convention	on	the	Rights	of	People	with	Disabilities	

(UNCRPD)	 (United	Nations,	2006)	 the	UK	government	 ratified	 this	 in	2009.	 	Together	

with	Equalities	Act	of	2010	(UK	Government,	2010),	such	legislation	has	given	a	strong	

legislative	backbone	to	support	those	with	disabilities	in	the	UK.	

• Article	24	of	UNCRPD	

This	article	states	that	parties	recognize	the	right	of	persons	with	disabilities	to	

“Education.	With	a	view	to	realizing	this	right	without	discrimination	and	on	the	basis	of	

equal	opportunity,	States	Parties	shall	ensure	an	inclusive	education	system	at	all	levels	

and	lifelong	learning.”		(United	Nations,	2006)	

The	UK	government	clearly	endorses	the	right	for	all	to	have	education	e.g.		“The	basic	

principles	you	need	to	keep	in	mind	when	thinking	about	your	child’s	needs	are:	

o All	 children	 have	 a	 right	 to	 an	 education	 that	 enables	 them	 to	 make	

progress	so	that	they:	

§ achieve	their	best	

§ become	confident	individuals	and	live	fulfilling	lives	

§ make	 a	 successful	 transition	 into	 becoming	 an	 adult	 –	 whether	

that’s	into	further	and	higher	education,	training	or	work”	

(Department	for	Education,	2014,	p.11)	
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And	indeed	that		

“All	 children	 with	 special	 educational	 needs	 (SEN)	 or	 disabilities	 should	 have	 their	

needs	met,	whether	they	are	in	early	years	settings	(like	a	nursery	or	a	childminder),	in	

school	or	in	college.”	(Department	for	Education,	2014,	p.11)	

	

However	 both	 the	 UNCRPD	 (United	 Nations,	 2006)	 article	 24	 and	 the	 Salamanca	

Statement	 (UNESCO,	 1994)	 have	 a	 commitment	 to	 inclusive	 education	whereby	 those	

with	 disabilities	 are	 educated	 alongside	 those	 without	 disabilities.	 	 Whilst	 the	 UK	

Government	 ratified	 the	 UNCRPD	 (United	 Nations,	 2006),	 it	 felt	 the	 need	 to	 place	 a	

reservation	on	this.			

The	Convention	Article	24	Clause	2	(a)	and	2	(b)	states:	

“The	 United	 Kingdom	 reserves	 the	 right	 for	 disabled	 children	 to	 be	 educated	 outside	

their	 local	 community	 where	 more	 appropriate	 education	 provision	 is	 available	

elsewhere.	 Nevertheless,	 parents	 of	 disabled	 children	 have	 the	 same	 opportunity	 as	

other	parents	 to	state	a	preference	 for	 the	school	at	which	 they	wish	 their	child	 to	be	

educated.”	

(United	Nations,	2016)			

Rieser	(2012,	p.192)	suggests	that	this	may	have	been	due	to	“three	justifications	for	the	

reservations	or	interpretative	declarations	which	were	considered	by	the	Department	of	

Schools	Children	and	Families:	

• The	 need	 to	 continue	 to	 maintain	 some	 specialised	 provision	 outside	 the	

mainstream	

• The	need	to	recognise	that	not	all	disabled	children	can,	or	will,	be	able	to	secure	

appropriate	education	close	to	home;	and	

• The	need	to	support	parental	choice”	

The	 commitment	 to	 provide	 a	 mix	 of	 options	 for	 those	 with	 a	 disability	 was	 further	

developed	in	the	UK	with	the	introduction	of	further	legislation,	especially	The	Children	

and	Families	Act	2014	(UK	Government,	2014).	Part	3	of	this	act,	specifically	relates	to	

children	and	disabled	young	people	and	special	educational	needs	(SEN).			

“A	 disability	 is	 described	 in	 law	 (the	 Equality	 Act	 2010)	 as	 ‘a	 physical	 or	 mental	

impairment	which	has	a	 long-term	(a	year	or	more)	and	substantial	adverse	effect	on	

their	 ability	 to	 carry	 out	 normal	 day-to-day	 activities.’	 This	 includes,	 for	 example,	
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sensory	 impairments	such	as	 those	that	affect	sight	and	hearing,	and	 long-term	health	

conditions	such	as	asthma,	diabetes	or	epilepsy.	

[Special	Educational	Needs	is	defined	as]	a	child	or	young	person	has	special	educational	

needs	 if	 they	have	a	 learning	difficulty	or	disability	which	calls	 for	special	educational	

provision	to	be	made	for	them	(Section	20).(see	act	brief)	and	may	link	to	needs	related	

to	communicating	and	interacting,	cognition	and	learning,	social,	emotional	and	mental	

health	difficulties	and	sensory	and/or	physical	needs.”	

(Department	for	Education,	2014,	pp.7-8)	

	

Specific	 provisions	 are	 then	 made	 in	 The	 Children	 and	 Families	 Act	 2014	 (UK	

Government,	2014).		For	example:	

	

“Section	33	of	the	Act	places	a	duty	on	the	local	authority	to	ensure	that	a	child	or	young	

person	 with	 an	 Education,	 Health	 and	 Care	 (EHC)	 assessment	 plan	 is	 educated	 in	 a	

mainstream	setting.	The	only	exceptions	to	this	rule	are	if	this	goes	against	the	wishes	of	

the	 young	 person	 or	 the	 child’s	 parent,	 or	would	 impact	 on	 the	 efficient	 education	 of	

others	and	there	are	no	reasonable	steps	that	could	be	taken	to	overcome	this.	

	

Section	34	of	the	Act	confirms	the	general	principle	that	children	and	young	people	with	

SEN,	but	who	do	not	have	an	EHC	plan,	must	be	educated	in	a	mainstream	setting.		

The	only	exceptions	to	this	rule	are:		

• where	it	is	agreed	that	they	are	admitted	to	a	special	school	

or	special	post-16	institution	to	be	assessed	for	an	EHC	plan;		

• where	it	is	agreed	that	they	are	admitted	to	a	special	school	

or	 special	 post-16	 institution	 following	 a	 change	 in	 their	

circumstances;	 they	 are	 admitted	 to	 a	 special	 school	which	 is	

established	in	a	hospital;	or	

• where	 they	 are	 admitted	 to	 a	 Special	 Academy	 whose	

Academy	 arrangements	 allow	 it	 to	 admit	 children	 or	 young	

people	who	do	not	have	an	EHC	plan.	

(Council	for	Disabled	Children,	2014,	p.6)	

So	the	element	of	choice	and	the	wishes	of	those	with	a	disability	are	of	real	importance	

for	the	UK,	as	official	guidance	from	the	Department	of	Education	(2014,	p.11)	states:	
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“When	making	decisions	about	SEN	or	disabilities,	your	local	authority	must:	

•	 have	 regard	 to	 the	 views,	 wishes	 and	 feelings	 of	 children,	 their	 parents	 and	 young	

people	

•	make	sure	that	children,	their	parents	and	young	people	participate	as	fully	as	possible	

in	decisions	that	affect	them	

•	 provide	 support	 to	 children,	 their	 parents	 and	 young	 people	 so	 that	 children	 and	

young	people	do	well	educationally	and	can	prepare	properly	for	adulthood”	

	

The	UK	system	therefore	seeks	to	provide	support	as	much	as	possible	 in	mainstream	

education	through	SEN	support.			

	

The	link	to	Youth	Work	

As	 part	 of	 The	 Children	 and	 Families	 Act	 2014	 (UK	 Government,	 2014)	 each	 local	

authority	needs	to:	

“publish	 and	 maintain	 a	 local	 offer.	 The	 local	 offer	 is	 information	 that	 sets	 out	 the	

education,	 health	 and	 social	 care	 provision	 that	 the	 local	 authority	 expects	 to	 be	

available	 for	disabled	children	and	young	people	and	those	with	SEN.	This	specifically	

includes	provision	that	will	help	them	prepare	for	adulthood	(Section	30(3))”	(Council	

for	Disabled	Children,	2014,	p.6)	

In	practice	this	can	be	a	centralised	database	of	various	organisations	offering	activities	

suitable	 for	 those	 with	 disabilities	 which	 can	 include	 youth	 organisations.	 	 The	 local	

authority	may	also	commission	specific	activities	that	it	feels	are	needed	to	enhance	this	

offer.	

In	terms	of	a	local	authority’s	reponsiblity	to	all	young	people	with/without	a	disability,	

this	is	less	clear.	 	There	is	some	legislation	found	under	Section	507B	of	the	Education	

and	Inspections	Act	2006	(UK	Government,	2006).		It	relates	to	local	authorities’	duty	to	

secure	services	and	activities	 for	young	people	aged	13	to	19,	and	those	with	 learning	

difficulties	to	age	24,	to	improve	their	well-being,	as	defined	in	Subsection	13.	

Within	Statutory	Guidance	published	(Department	for	Education,	2012,	p.2)	it	describes	

the	“local	authorities’	duty	to	secure,	so	far	is	reasonably	practicable,	equality	of	access	

for	all	young	people	 to	 the	positive,	preventative	and	early	help	 they	need	to	 improve	

their	well-being.”	However,	how	local	authorities	do	this,	 is	clearly	up	to	them	as	“The	

Government	 will	 not	 prescribe	 which	 services	 and	 activities	 for	 young	 people	 local	
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authorities	 should	 fund	or	deliver	or	 to	what	 level”	 (Department	 for	Education,	2012,	

p.2).	 Instead,	 they	 just	 require	 “Local	 authorities	 [to]	 do	 all	 that	 is	 reasonably	

practicable	 to	 secure	 a	 sufficient	 local	 offer	 for	 young	 people”	 (Department	 for	

Education,	2012,	p.3).		As	there	is	no	definition	of	sufficient,	this	is	interpreted	in	many	

different	ways	with	 the	 result	 of	 no	 consistency	 regarding	 youth	provision	 across	 the	

UK.	

	

Questions	asked	to	heads	of	organisations/youth	workers	

From	 your	 point	 of	 view,	 are	 the	 issues	 of	 IDE	 underpinned	 by	 enough	

legislation…?	

• The	 majority	 of	 those	 asked	 felt	 that	 there	 was	 a	 good	 amount	 of	 legislation	

seeking	to	address	inclusion,	diversity	and	equality	but	there	was	disagreement	

about	whether	there	was	too	much.		Some	heads	of	organisations	felt	that	there	

was	too	much	and	stated:	

“There	 is	 too	 much	 legislation,	 we	 understand	 why,	 as	 not	 everyone	 has	 the	 same	

integrity	that	we	have	in	the	staff	of	this	organisation.	It	gives	clear	guidelines	as	to	what	

is	expected.	There	is	concern	though	that	as	it	keeps	getting	tighter	and	tighter,	it	does	

restrict	what	you	can	do	with	people.”	

“There	 is	 a	 sense	 of	 being	 bogged	 down	with	 legislation.	 There	will	 never	 be	 enough	

however	 it	 doesn’t	 feel	 that	 legislation	 always	 focusses	on	 the	 issues	of	 young	people	

directly,	sometimes	instead	focussing	on	the	need	for	legislation	itself”	

• However,	others	felt	that	the	amount	of	legislation	was	sufficient	and	was	about	

right	but	many	heads	of	organisations	made	the	point	that	the	issue	is	whether	

legislation	makes	a	difference	in	organisations	and	front	line	services:	

“It’s	more	a	practice	issue	-of	challenging	stereotypes	-	encouraging	people	to	question	

what	they	read	and	hear.	Putting	the	policy	into	practice	in	that	sense.”	

“it’s	not	about	legislation	it’s	about	having	a	fair	and	just	organisation	with	good	ethics.”	

This	could	be	summed	up	in	the	following:	
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Is	 it	 possible	 within	 the	 legislation	 of	 your	 country	 (the	 various	 laws,	 decrees,	

school	 documents	 ...)	 on	 issues	 of	 IDE	 to	 observe	 some	 inconsistencies	 /	

inaccuracies?	Give	an	example.	

There	 were	 various	 inconsistencies	 which	 were	 mentioned	 in	 the	 interviews	 these	

included:	

• Gender	and	age	equality	inconsistencies	e.g.”	Genders	still	do	not	have	a	level	playing	

field	(salaries,	career	progression	opportunities).	Young	people	have	less	of	a	voice	

and	decisions	are	made	for	them	too	often	instead	of	with	them.”	

• Young	people's	access	to	housing	or	it	appearing	that	some	young	people	jump	the	

queue	on	a	number	of	things	(no	example	given)	

• LGBTQ	groups	were	evident	in	Gloucestershire	but	there	seemed	to	be	no	guidelines	

or	targets	associated	with	what	would	be	sufficient	support.	

• Disabilities	 and	 access	 to	 buildings.	 It	was	 noted	 that	 buildings	 used	 for	 activities	

may	still	be	unsuitable	for	those	with	certain	disabilities.		It	was	unclear	the	amount	

of	 responsibility	 organisations	 had	 to	 cater	 for	 those	with	 disabilities	 as	 “Our	 key	

role	isn’t	to	develop	a	disability		service”	

• Gender	Realignment	was	noted	to	be	a	complex	area	and	even	though	agencies	may	

be	open	 to	 support	 this	 certain	agencies	 felt	 that	 they	didn’t	have	 the	expertise	 to	

support	this.	

Too	much		
40%	

Too	ligle		
20%	

Just	right	
40%	

Is	IDE	legislated	enough	or	too	much	

Too	much		 Too	ligle		 Just	right	
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• In	 terms	 of	 inclusion	 whilst	 there	 may	 be	 policies	 to	 integrate	 different	 people	

groups	in	communities	it	was	noted	that	the	media	can	be	seen	at	times	to	present	a	

distorted	 and	 sensationalist	 view	 of	 difference	 which	 seems	 to	 undermine	 any	

legislation.	

	

What	 in	 your	 view	 are	 the	 weaknesses	 /your	 reservations	 in	 the	 practical	

application	of	relevant	legislation	in	practice?	

There	were	various	issues	that	were	identified	which	included:	

• It	 was	 also	 noted	 that	 if	 you	 include	 other	 legislation	 with	 this	 such	 as	 safe	

guarding	and	health	and	safety	policy	this	can	“Stop	people	from	taking	part	or	

doing	 certain	 things,	 companies	 and	 organisations	 are	worried	 of	 taking	 risks.	

We	lower	the	risks	as	much	as	possible	sometimes	taking	a	risk	can	make	a	big	

difference	in	the	end.”	“For	example	we	wanted	to	run	a	project	that	encouraged	

young	 people	 without	 disabilities	 to	 buddy	 up	 with	 a	 young	 person	 with	 a	

disability,	but	there	were	too	many	barriers	around	the	safe	guarding	and	risks	of	

this	in	the	community.”	

	

• Funding	 to	 support	 the	 legislation	 for	 example	with	 disabilities.	 	 It	was	 stated	

“The	 vision	 is	 stronger	 that	 the	 resource.	 The	 example	 is	 disability	 policy,	 and	

making	reasonable	adjustments	to	buildings.	People	with	physical	disabilities	are	

all	 different	 and	 so	 you	would	 need	 to	 personally	 customize	 housing	 units	 for	

each	individual	but	there	isn’t	the	funding	to	do	it.”		This	sentiment	was	back	up	

by	another	head	of	 an	organisation	who	stated	 “Practical	 issues	around	money	

can	be	an	issue	when	making	spaces	accessible	to	physically	disabled	people.	We	

can’t	be	everything	to	everyone.”	Another	stated	that:	“We	don’t	have	enough	of	

the	 specialist	 equipment	 to	 support	 those	 with	 very	 high	 level	 physical	

disabilities,	due	to	lack	of	funding	for	things	like	hoists,	so	that	can	prevent	those	

people	from	coming	to	sessions.”	

	

• The	 practitioners	 who	 answered	 this	 question	 felt	 that	 it	 is	 in	 the	 practice	 of	

legislation	 where	 there	 is	 not	 enough	 clarity	 to	 inform	 what	 this	 means	 for	

organisational	policies	and	practice.		Others	felt	that	the	practice	had	more	to	do	

with	 developing	 a	 suitable	 organisational	 culture	 where	 implementation	 of	
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legislation	was	“not	seen	as	a	procedure	to	be	adhered	to	but	more	of	a	mind-set/	

approach/	natural	way	of	life.”	

• Some	 practitioners	 also	 noted	 that	 “Not	 all	 groups	 have	 enough;	

multicultural/dimensional	 youth	 groups	 should	 be	 encouraged	 as	 they	 should	

breaking	barriers	between	different	groups.	Too	many	clubs	are	segregated	over	

issues.”	

	

National	Action	Plans	

The	Erasmus	Plus	 Inclusion	and	Diversity	strategy	(European	Commission,	2014)	 lists	

the	following	areas	that	may	be	barriers	for	young	people:	Disability,	Health	problems,	

educational	 difficulties,	 cultural	 differences,	 economic	 obstacles,	 social	 obstacles	 and	

geographical	obstacles.		

Research	linked	to	these	areas	is	to	be	found	in	appendix	1.	

In	 terms	 of	 specific	 youth	 policy,	 this	 has	 not	 been	 updated	 since	 the	 previous	

government’s	 policy	 entitled	 Positive	 for	 Youth	 (Cabinet	 Office,	 2012).	 	 Within	 this	

policy	the	commitment	was	given	to	the	following	points,	which	seek	to	meet	needs	in	

multiple	categories	in	the	Erasmus	Plus	Inclusion	and	diversity	strategy.	

	

Summary	of	Commitment	from	Positive	for	Youth	(Cabinet	Office,	2012,	pp.9-11)	

Action	the	Government	is	taking	that	will	support	the	Positive	for	Youth	vision	includes:	

•	 empowering	 young	 people	 by	 enabling	 them	 to	 inspect	 and	 report	 on	 local	 youth	

services	 and	 setting	 up	 a	 national	 scrutiny	 group	 for	 them	 to	 help	 ‘youth	 proof’	

government	policy	as	part	of	funding	of	£850,000	to	the	British	Youth	Council	in	2011-

2013;	

•	 funding	 support	 to	 parents	 of	 teenagers	 through	 national	 helpline	 and	 website	

services	to	offer	support	and	advice;	

•	 empowering	 communities	 through	 the	 Localism	 Act	 which	 gives	 them	 the	 Right	 to	

Challenge	to	take	over	the	running	of	council	services;		

•	funding	improved	business	brokerage	with	projects	for	young	people	through	funding	

of	£320,000	to	April	2013	to	a	consortium	led	by	Business	in	the	Community;		

•	promoting	a	Business	Compact	on	social	mobility	to	set	out	practical	ways	businesses	

can	 avoid	 talent	 and	 ability	 going	 to	 waste	 and	 ensure	 that	 young	 people	 from	 all	

backgrounds	have	a	fair	chance	to	get	ahead;		
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•	reforming	education	to	raise	standards,	particularly	for	the	most	disadvantaged	young	

people;	

•	 reviewing	 the	 National	 Curriculum	 and	 Personal,	 Social,	 Health	 and	 Economic	

education	 (PSHE)	 –	 to	 define	 the	 essential	 knowledge	 young	 people	 need	 to	 move	

confidently	and	successfully	through	their	education	and	define	the	core	outcomes	PSHE	

should	achieve;		

•	raising	the	age	to	which	young	people	must	participate	in	education	or	training	to	17	

in	2013	and	18	in	2015	to	help	prepare	them	for	adult	life	and	employment;		

•	 supporting	 young	 people	 to	 participate	 in	 learning	 and	 work	 including	 through	 its	

Youth	Contract	worth	over	£1bn	to	support	more	16	and	17	year	olds	to	participate	in	

education	or	 training,	expand	opportunities	 for	young	apprenticeships,	and	help	more	

young	people	find	work;		

•	 targeting	 Apprenticeships	more	 on	 young	 adults,	 ensuring	 consistently	 high	 quality	

across	 all	 Apprenticeships,	 and	 cutting	 back	 on	 bureaucracy	 to	 encourage	 more	

employers	to	join	the	programme;	

•	transforming	vocational	education	following	the	Wolf	review	to	ensure	that	vocational	

qualifications	 are	 high	 quality	 and	 enable	 progression	 to	 higher	 education	 and	

sustainable	employment;		

•	promoting	work	experience,	including	by	launching	a	consultation	on	programmes	of	

study	 for	 16	 to	 18	 year	 olds,	 which	 includes	 a	 vision	 that	 work	 experience	 should	

become	an	important	part	of	many	16	to	18	year	olds’	experience	in	school	or	college;	

10	

•	 providing	 capital	 investment	 to	 complete	 63	 Myplace	 centres	 by	 March	 2013,	 and	

developing	 a	 national	 approach	 to	 exploiting	 their	 potential	 to	 be	 hubs	 led	 by	

communities	and	businesses	for	transforming	local	services;		

•	 expanding	 National	 Citizen	 Service	 to	 offer	 30,000	 places	 to	 young	 people	 in	 2012,	

60,000	in	2013,	and	90,000	in	2014;		

•	exploring	opportunities	to	expand	Cadet	Forces,	particularly	in	maintained	schools;	•	

encourage	 volunteering	 for	 all	 age	 groups	 including	 young	 people,	 including	 through	

funding	 of	 £4	million	 over	 2011-15	 to	 v;	 over	 £40	million	 over	 2011-13	 through	 the	

Social	Action	Fund,	Innovation	in	Giving	Fund,	Challenge	Prizes,	and	Local	Infrastructure	

Fund;	and	over	£1	million	over	2011-13	to	YouthNet;	•	promoting	the	School	Games	to	
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ensure	 that	 every	 young	 person	 can	 experience	 the	 excitement	 and	 benefits	 of	

competitive	sport;	

•	 promoting	 early	 intervention,	 including	 through	 the	Early	 Intervention	Grant	worth	

£2.365	billion	in	2012-13	to	local	authorities	for	services	for	vulnerable	children,	young	

people	and	families;	

•	making	Community	Budgets	available	in	all	local	authorities	over	the	next	two	years	to	

remove	 financial	 and	 legal	 restrictions	 on	 how	 services	 intervene	 early	 to	 avoid	 poor	

and	high	cost	outcomes	for	vulnerable	families	and	young	people;		

•	funding	18	innovative	voluntary	organisations	with	£31.4m	over	the	two	years	2011-

13	to	pioneer	and	evaluate	innovative	approaches	to	early	help;		

•	reforming	health	services	including	setting	up	health	and	wellbeing	boards	to	enable	

more	 strategic	 and	 coordinated	 planning	 and	 delivery	 of	 health	 services	 and	 a	 Local	

Health	Watch	 in	each	 local	authority	area	 to	make	sure	 that	young	people	will	have	a	

voice	in	shaping	local	health	services;		

•	 addressing	 the	 commercialisation	 and	 sexualisation	 of	 childhood	 by	 continuing	 to	

work	actively	with	businesses	and	regulators	to	ensure	Reg	Bailey’s	recommendations	

are	implemented;	

•	developing	a	new	social	marketing	strategy	to	promote	young	people’s	public	health;		

•	 promoting	 young	 people’s	 mental	 health,	 including	 through	 the	 Time	 to	 Change	

campaign,	capacity	building	 in	 the	voluntary	and	community	sector,	staff	 training,	and	

helping	local	areas	develop	evidence-based	practices;		

•	taking	action	to	reduce	smoking,	substance	misuse	and	obesity	among	young	people;		

•	 making	 far-reaching	 changes	 to	 the	 safeguarding	 system	 in	 response	 to	 Professor	

Eileen	Munro’s	review,	ensuring	that	arrangements	for	older	children	and	young	people	

are	addressed	explicitly	in	these	changes;	11		

•	 giving	 children	 in	 care	 extra	 support	 at	 every	 stage	 of	 their	 education,	 including	

through	the	Pupil	Premium	and	through	£1,200	per	year	from	the	new	16	to	19	Bursary;		

•	 promoting	 work	 to	 prevent	 and	 tackle	 youth	 homelessness	 including	 through	

strengthening	the	Homelessness	Safety	Net	to	include	young	people	under	the	age	of	21	

who	 are	 vulnerable	 as	 a	 result	 of	 leaving	 care	 and	 16	 and	 17	 year	 olds	 who	 find	

themselves	homeless;	
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•	 setting	up	a	new	Troubled	Families	Team	by	 the	end	of	 the	2011	 to	work	alongside	

local	areas	to	ensure	that	these	families	are	supported;	

•	establishing	an	Ending	Gang	and	Youth	Violence	Team	to	provide	practical	advice	and	

support	to	up	to	30	local	areas	with	a	gang	or	serious	youth	violence	problem;		

•	running	the	This	is	Abuse	campaign	to	prevent	teenagers	from	becoming	victims	and	

perpetrators	of	abusive	relationships;		

•	 running	 a	 body	 confidence	 campaign	 to	 tackle	 negative	 body	 image	 amongst	 young	

people;		

•	clarifying	its	expectations	on	local	authorities	through	revised	statutory	guidance	to	be	

published	 shortly	 for	 consultation	 on	 their	 duty	 to	 secure	 activities	 and	 services	 for	

young	people;		

•	supporting	local	authority	commissioners	to	improve	local	services	for	young	people	

by	 providing	 funding	 of	 £780,000	 in	 2011-13	 to	 the	 Local	 Government	 Association	 –	

including	 for	 a	 small	 number	 of	 ‘youth	 innovation	 zones’	 to	 test	 radical	 new	 system-

wide	approaches	 to	 involving	all	 local	partners	 in	 supporting	young	people	–	 the	 first	

four	 are	 Hammersmith	 and	 Fulham,	 Haringey,	 Knowsley,	 and	 a	 consortium	 led	 by	

Devon;		

•	 funding	 a	 strategic	 partner	 for	 the	 voluntary	 youth	 sector	 to	 give	 them	 a	 voice	 in	

Government	 policy,	 promote	 access	 to	 social	 finance,	 and	 support	 workforce	

development;		

•	funding	a	Mutuals	Information	Service	to	provide	a	comprehensive	package	of	support	

for	public	sector	workers	to	create	new	independent	public	service	mutuals;		

•	helping	services	for	young	people	to	demonstrate	their	impact	by	funding	the	Centre	

for	the	Analysis	of	Youth	Transitions	to	develop	standards	for	evidence,	and	Catalyst	to	

develop	an	outcomes	framework;		

•	 working	 across	 departments	 through	 a	 Youth	 Action	 Group	 that	 brings	 together	

Ministers	from	nine	departments	with	key	voluntary	organisations	to	discuss	the	needs	

of	the	most	disadvantaged	young	people;		

•	 publishing	 annually	 a	 positive	 set	 of	 national	measures	 to	 demonstrate	 progress	 in	

improving	outcomes	for	young	people;	and	

•	 committing	 to	 a	 ‘one	 year	 on’	 audit	 at	 the	 end	 of	 2012	 to	 take	 stock	 of	 progress	 in	

achieving	the	Positive	for	Youth	vision	
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Since	Positive	for	Youth	

Obviously,	we	are	four	years	since	these	commitments	and	as	expected	there	has	been	

various	elements	which	have	been	prioritized	and	further	developed	and	enhanced	by	

further	legislation.	

Systems	are	in	place	to	identify	the	most	vulnerable	young	people	in	society	and	work	

with	 them	 and	 their	 families,	 including	 those	 with	 disabilities,	 health	 problems	 and	

educational	 difficulties	 as	 described	 by	 The	 Children	 and	 Families	 Act	 2014	 (UK	

Government,	 2014).	 Furthermore,	 some	 national	 action	 plans	 are	 present	 regarding	

health	e.g.	Public	Health	England	(2015).	

However,	 for	 those	 young	 people	 who	 might	 not	 be	 seen	 as	 the	 most	 vulnerable	 in	

society	 areas,	 there	 doesn’t	 seem	 to	 be	 as	 much	 support	 for	 those	 with	 cultural	

differences,	 geographical	 obstacles	 and	 various	 social	 obstacles.	 The	 current	

government	 may	 disagree	 with	 this	 as	 it	 continually	 puts	 funds	 into	 the	 National	

Citizenship	Service.	 Its	aims	are	 to	make	society	more	cohesive,	more	responsible	and	

more	 engaged.	 	 This	 it	 seeks	 to	 do	 by	 improving	 teamwork,	 communication	 and	

leadership,	facilitating	transition	to	adulthood,	improving	social	mixing	and	encouraging	

community	involvement.	(Cabinet	Office	and	The	Department	for	Education,	nd)			
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