
   

     

 

 

 

Uluslararası Genç Liderler Türkiye’de bir araya geldi ve size bir diyecekleri var! 

Genç Liderler Seslerini Dünya Çapında Duyuruyorlar 

İstanbul, Türkiye – Birleşmiş Milletler 67 yıllık tarihinde ilk kez 2015 sonrası dünya kalkınma gündeminin 

oluşturulması konusunda tüm dünya çapındaki gençlerin fikirlerini soruyor. Eylül (2012) ayında ilk 

gençlik grubu bu sürece başladı. 

7-14 Eylül 2012 tarihlerinde, 17 farklı ülkeden gelen 29 genç Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği 

(Habitat) tarafından koordine edilen Uluslararası Genç Liderler Akademisi’nin (UGLA) 2. Uluslar arası 

eğitimi için İstanbul’da bir araya geldi. Eğitim süresi boyunca katılımcı gençler 2015 sonrası için nasıl bir 

dünya hayal ettikleri konusunda BM’ye düşüncelerini ileten ilk gneçler oldular. Gençler, seslerini 

duyurabilmek için kısa bir savunuculuk filmi çektiler ve bu film Birleşmiş Milletler Binyıl Kampanyası 

tarafından, gençlerin 2015 sonrası kalkınma sürecinde yer almasını için kullanılacak. 

Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Irak, Ürdün, Kosova, Libya, Makedonya, 

Meksika, Karadağ, Romanya, Tunus, Türkiye ve Yemen’den gelen gençler İstanbul’da toplandılar ve 2015 

sonrası için hayal ettikleri dünyayı kelimelere döktüler. UGLA eğitimi boyunca işlenen konular gençlik 

hakları ve katılımından tutun, genç liderlik ve vatandaşlığa kadar oldukça detaylı bir alanı kapsıyordu. 

İşlenen konuların sonuna gelindiğinde, bu gençler 2015 sonrası dünya kalkınma gündeminde yer alıp 

dünyanın her bir köşesindeki gencin harekete geçmesine sağlayacak kısa bir video çekimi yaptılar. 

 

Bu kısa videoda Makedonya’da Katerina Kochkovska şu sözleri söylüyor: “2015 yılında çocukların 

düşüncelerinin önemsendiği bir dünya istiyorum; öyle bir dünya olsun ki büyüklerimiz gençlik 

girişimlerine destek versinler.” 

Karadağ’dan Mileta Radovanic ise: “Bu yeni eğitim programı çok büyük önem taşıyor çünkü bu gençlerin 

sadece seslerini duyurduğu değil saygı da gördükleri anlamına gelen eşsiz bir farkındalık yaratma şansı 

veriyor.” dedi. 

Ürdün’den Vanda Sawanhla da duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Yalnızca geleceğin liderleri değiliz, 

bugünün de ortaklarıyız ve geleceğimizi de kendi ellerimizle şekillendireceğiz. Bu nedenle 2015 sonrası 

kalkınma gündeminin belirlenmesi gibi önemli süreçlerde gençler olarak bizler de elimizden geldiğince 

aktif yer almalıyız.” 

Bu eğitim gençlik ve çocuk konusunda uluslar arası eğitmen ve uzman Ravi Karkara tarafından verildi. 

Videoya buradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.worldwewant2015.org ya da 

www.habitatkalkinma.org adreslerini ziyaret ediniz. 

Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin sürdürülebilir 

kalkınma ve karar verme süreçlerinin her aşamasında yer almalarını desteklemeyi amaç edinmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda UCLG-MEWA, CORIO, Save the Children (NL), WALD ve UNICEF’in ortaklığında 

Uluslararası Genç Liderler Akademisi projesini koordine etmektedir. Bilgi için: www.habitatkalkinma.org  
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