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9. TEMEL BULGULAR VE GENÇ İSTİHDAMI POLİTİKA EYLEMLERİ  

 

Gençlik ve COVID-19 Üzerine Küresel Araştırma, başta kadınlar, küçük yaştaki 

gençler ve düşük gelirli ülkelerdeki gençler olmak üzere, pandeminin gençler üzerinde 

sistematik, derin ve orantısız etkisini ortaya koymaktadır. Araştırma, salgının gençlerin 

yaşamları ve hakları üzerindeki etkisini dört ana alanda belgeliyor: İstihdam, eğitim ve 

öğretim, ruh sağlığı ve diğer haklar. Araştırma aynı zamanda gençlerin politik önlemlere 

yönelik tutumlarını, sosyal aktivizm ve krize tepki davranışları da dahil olmak üzere 

gençlerin eylemlerini belgelemektedir. Aşağıdaki sonuçlar araştırmanın temel 

bulgularının ve hükümetler, toplumsal ortaklar, gençlik ve sivil toplum organizasyonları 

ve pandemi ile mücadele halindeki diğer organizasyonlar tarafından üzerine 

düşünülmesi gerekli politika eylemlerinin altını çizer.1 

 

İstihdam 

 

COVID-19 pandemisi, 18-29 yaş arası gençleri küresel işgücünün dışına itti ve 

krizin başından itibaren altı gençten birinin çalışmayı bırakmak zorunda kaldığı bildirildi. 

Daha genç çalışanlar (30-34 yaşları arasındakilere kıyasla) ile büro desteği, hizmet, satış, 

el sanatları ve ilgili mesleklerde çalışanların çalışmayı bırakma olasılıkları daha yüksekti. 

Pandemi başlamadan önce çalışan 18-29 yaş arasındaki gençler çalışma saatlerinin 

ortalama %23, gelirlerinin ise ortalama %42 azaldığını bildirdi. 

 Düşük gelirli ülkelerde yaşayan gençler çalışma saatlerindeki azalmaya ve buna 

bağlı olarak gelirde meydana gelen daralmaya daha yatkındı. Genç erkekler 

bundan daha fazla etkilenirken (büyük ölçüde genç kadınlar ve erkekler 

arasındaki mesleki farklılıklar ile açıklanır), genç kadınlar daha çok üretkenliğin 

azaldığını bildirdi. 

                                                           
1 ILO (2020b) Pandeminin gençlerin işgücü piyasası çıktıları üzerindeki etkisine yönelik politika 
tepkileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. 
www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism

/files/un - human rights and covid april 2020.pdf 

 

http://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf
http://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf
http://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_april_2020.pdf
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 Genç işçilerin %17’si çalışma saatlerinde artışa bağlı olarak fazla mesai ile ilgili 

endişelerinin arttığını, pandemi boyunca işten kopmada güçlük yaşadıklarını 

bildirdi. Bu, genç işçilerin yaklaşık dörtte üçünün kısmen ya da tamamen evden 

çalışmak zorunda olduğu bir bağlamdadır. 

 Krizin işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini hafifletmeyi amaçlayan acil hükümet 

müdahaleleri, pandeminin başlangıcından sonra çalışmayı bırakan gençlere 

kıyasla istihdamda kalan gençlere daha çok ulaştı. 

Bütün bir genç neslin istihdam beklentilerinin kriz tarafından kalıcı olarak 

yaralanmasını önlemek için acil, geniş ölçekli ve hedefe yönelik istihdam politikası 

müdahalelerine ihtiyaç vardır. Araştırmada gençler tarafından bildirilen tecrübelerin 

ışığında, özel önlemler aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır: 

 Genç işsizliğine karşı koyulmalı ve işlerini kaybeden veya pandeminin 

başlamasından sonra çalışma saatlerinin sıfıra düştüğünü bildiren gençler işgücü 

piyasasına yeniden entegre edilmelidir. Bu tür önlemler, işe alım 

sübvansiyonlarına veya genç garantilerine yönelik doğrudan kamu 

harcamalarının yanı sıra iş arayan gençleri absorbe etme potansiyeline sahip 

ekonomik sektörlere yatırım yapılmasını içeren makroekonomik (mali veya 

parasal) politikaları kapsamalıdır.  

 Daha fazla gelir kaybını önlemek ve aktif olarak iş arayanların sosyal yardımlara 

erişimini kolaylaştırmak için işsizlik sigortası yardımlarının işini kaybeden tüm 

gençleri kapsadığından emin olunmalıdır. 

 Krize yönelik kamusal ve özel müdahalelerin krizden en çok etkilenen gençlere, 

örneğin daha küçük yaştaki gençler ve büro, hizmet, satış ve zanaat mesleki 

kategorilerindeki gençlere, ulaştığından emin olmak için hedefleme ve profil 

oluşturma stratejileri entegre edilmelidir. 

 Kriz sırasında istihdamda kalanlara verilen destek, gençlerin sosyal korumaya 

erişimlerini güvence altına alarak ve genç işçileri iş paylaşımından ve kısa süreli 

iş tazminat programlarından yararlanmaya uygun hale getirerek genişletilmelidir. 

 Gençlerin hem işe hazır olmayı hem de nitelik geçişlerini sağlamak için aktif 

işgücü piyasasına ve istihdam hizmetlerine erişimine yönelik destek sürdürülmeli 

ve genişletilmelidir. Bu, bilgi asimetrilerini düzeltebilen ve gençlere iş ve kariyer 

beklentileri veya sürekli eğitime giden yollar hakkında tavsiyelerde bulunabilen 
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kamu istihdam hizmetlerinin ve özel hizmet sağlayıcıların güçlendirilmesi 

anlamına gelir. 

 Genç işçilerin işletme ve gelir destek tedbirlerine erişimini arttırmak ve aynı 

zamanda işçi haklarını, işle bağlantılarını kesme hakkını ve iş başında eğitim 

fırsatlarını geliştirmek için sosyal diyalog teşvik edilmelidir. Sosyal diyalog 

aktörleri ve Ekonomik ve Sosyal Konsey gibi kurumlar arasındaki etkileşim, ulusal 

gençlik politikalarının, genç istihdamı ile ilgili ulusal eylem planlarının ve 

gençlere yönelik insana yakışır işleri desteklemeye yönelik diğer hükümet 

önlemlerinin tasarımında gençlerin temsilini güçlendirmenin anahtarıdır. 

 

Eğitim ve Öğretim 

 

Eğitim ve öğretimin sunumu sınıftan çevrimiçi ve uzaktan öğrenmeye doğru 

kaydıkça, araştırmanın bulguları, özellikle düşük gelirli ülkelerdeki gençler için var olan 

derin dijital bölünmeleri ve gençlerin öğrenme çıktılarıyla ilgili sahip olduğu kasvetli 

görünümü ortaya çıkardı. 

 Araştırma sırasında okuyan ya da öğrenimi ve çalışmayı birleştiren gençlerin 

yüzde 70'inden fazlası okulların, üniversitelerin ve eğitim merkezlerinin 

kapanmasından olumsuz etkilendi. Yaklaşık altı kişiden biri, pandeminin 

başlangıcından bu yana hiçbir kurs, öğretim veya test olmadan eğitim ve 

öğretimin tamamen durduğunu gördü. 

 Tüm dünya, sınıftan çevrimiçi ve uzaktan öğrenmeye büyük bir geçiş yaşarken, 

düşük gelirli ülkelerde yaşayan gençler, yüksek gelirli ülkelerde yaşayanlara göre 

video derslere ve çevrimiçi testlere çok daha kısıtlı erişimleri olduğunu bildirdi. 

 Eğitim ve öğretim hizmetlerinde sürekliliği sağlama çabalarına rağmen, gençlerin 

%65'i pandeminin başlangıcından bu yana daha az şey öğrendiklerini bildirdi. 

Bu, öğrenmenin sınıfın dışına çıkarılarak eve getirilmesinde yaşanan büyük 

zorlukları vurgulayan bir algıdır.  

 Gençlerin yarısı (%51), çalışmalarının gecikeceğine inanırken, %9’u başarısız 

olabileceklerini düşünüyordu. Bu değerlendirme yükseköğrenimini 

tamamlayanlara kıyasla orta öğretimi tamamlayan gençlerde daha yaygındır. 



4 
 

 Öğrenme çıktılarının azaldığı rapor edilmesine rağmen, eğitim veya öğretim gören 

gençlerin yaklaşık yarısı yeni öğrenme fırsatları aradı, en popüler olanı teknik ve 

işle ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik kurslardı. 

Eğitim yörüngelerinde yaşanan gecikmeler veya başarısızlıklar, bugünün genç 

topluluğunun okuldan işe geçişinin hızını ve etkinliğini muhtemelen engelleyecektir. Bu 

riski azaltmak için aşağıdakiler önemlidir: 

 

 Alternatif öğrenim fırsatlarına erişim sağlanmalıdır. Çevrimiçi öğrenme ve eğitim 

fırsatları, daha iyi genişbant bağlantısına bağlı olan öğrenim deneyimlerini 

iyileştirmek ve bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanına, dijital araçlara, eğitim ve 

öğrenim materyallerine ve sanal bir öğrenci kitlesine uygun hale getirilmiş kaliteli 

müfredata erişim sağlamak için uyarlanmalıdır. 

 Teknik ve mesleki eğitim ve öğretim programlarına güçlü bir şekilde odaklanarak, 

eğitim ve beceri geliştirme sağlayıcıları arasında dijital teknolojilerin kullanımı 

güçlendirilmelidir. 

 Pratik beceri geliştirme için dijital çözümlere yönelik yatırımlar artırılmalı ve 

beceri geliştirme kurumları ve programlarına odaklanarak çevrimiçi, uzaktan ve 

karma öğrenimi sunma konusunda öğretmenlerin, eğitmenlerin, müdürlerin ve 

yöneticilerin kapasiteleri iyileştirilmeli ve geliştirilmelidir. 

 Gençlerin sanayide ve sektörlerde genç mezun akınını özümseme kapasitesine 

sahip bir iş ve kariyer yolu planlamasına yardımcı olmak için iş danışmanlığı ve 

kariyer rehberliğini geliştirmek ve çağdaşlaştırmak gerekmektedir. 

 Salgın sonrası dünyada işgücü piyasasının taleplerine daha iyi yanıt verebilmeleri 

için eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve uygunluğunu artırmaya yönelik 

kamu ve özel çabalar gerekmektedir. 

 

Ruh Sağlığı 

 

Araştırma, küresel olarak 18-29 yaş aralığındaki her iki gençten birinin 

muhtemelen anksiyete veya depresyona maruz kaldığını, ancak %17’sinin büyük 

olasılıkla bundan etkilendiğini ortaya koydu. Ortalama ruhsal iyilik hali, hem genç 

kadınlar için hem de daha küçük yaştaki gençler için daha kötüdür. 
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Pandeminin başlangıcından bu yana eğitimi veya işi en çok kesintiye uğrayan 

gençlerin ruhsal iyilik hali büyük ölçüde azaldı. Çalışmaya devam edenlere göre 

muhtemel anksiyete veya depresyondan etkilenme olasılıkları neredeyse iki kat daha 

fazlaydı. Bu, ruhsal iyilik hali ile eğitim başarısı ve işgücü piyasası entegrasyonu 

arasındaki bağlantının altını çiziyor. 

Küresel olarak gençlerin %38’i gelecekteki kariyer beklentileri konusunda kararsız ve 

%16’sı korkuyor. 

 

Bu krizin birçok gence aşıladığı artan kaygı duygusu ve korku, eğitimde ve genç 

istihdamı sonuçlarında iyileşmeyi geciktirmeye neden olmaktadır. Gençliğin bir geçiş 

dönemi olduğunu ve daha küçük yaştaki gençlerin hala bir fiziksel gelişim döneminde 

olduğunu kabul ederek, aşağıdakileri yapmak önemlidir: 

 Genç istihdamı ve eğitim müdahalelerine entegre edilmiş bağımsız veya modüler 

önlemler olarak ruh sağlığı hizmetleri, psikososyal destek ve spor faaliyetleri 

yoluyla gençlerin ruh sağlığı korunmalıdır. 

 Özellikle eğitim veya iş hayatındaki kayıplar nedeniyle okuldan iş hayatına geçişi 

kesintiye uğrayan gençlere ruh sağlığı hizmetleri sunulmalıdır. Bu, eğitim ve 

öğretim kurumlarında ve kamu istihdam hizmetlerinde ruhsal sağlığı 

müdahalelerinin kapsamının genişletilmesi anlamına gelmektedir.  

 İşyerinde işe dönüş için olumlu bir ortam yaratan önlemler ve genç işçilerin sürekli 

desteklenmesi teşvik edilmelidir. 

 

Gençlik Hakları 

 

Tüm gençler, özellikle de ayrımcılık ve dezavantajla karşı karşıya olanlar için, 

işçi hakları ve eğitim hakkını içeren insan hakları, seslerini duyurabilecekleri, 

örgütlenebilecekleri, çıkarlarını öne sürebilecekleri, sistematik bir değişim 

yaratabilecekleri ve hem üretken hem de uygun işler bulabilecekleri temeli sağlar. 

Dünya genelinde kabul edilen evde kalma önlemleri, COVID-19 salgınına karşı koymak 

için gerekliydi; ancak herkesin hareket özgürlüğünü kısıtladı. Gençlerin bu konudaki 

algıları, sadece istihdam, eğitim ve ruh sağlığının ötesinde hakları üzerindeki önemli 

olumsuz etkilerini yansıtmaktadır.  
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Özellikle: 

 Ankete katılan her üç gençten biri, barışçıl protestolar da dâhil olmak üzere kamu 

işlerine katılma yetenekleri üzerinde önemli bir etki hissetti. 

 Gençlerin dörtte birinden fazlası (%27) salgının din veya inanç özgürlüğünü 

kullanma becerilerini önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Etnik, dini veya başka bir 

azınlık olarak tanımlanan gençler, bu konuda diğer gençlik gruplarından daha 

belirgin bir etki hissettiler. 

 Her dört gençten biri (%24) bilgi edinme hakkı üzerinde önemli bir etki olduğunu 

bildirdi. 

 Çalışmayı bırakmak zorunda kalan gençler, büyük olasılıkla gelir kaybından 

dolayı barınma haklarının olumsuz etkilendiğini bildirirken, evli veya partneri 

olan gençler şiddete maruz kalmama hakları üzerinde bekârlara göre daha büyük 

bir etkiye dikkat çekti.  

 

Gençlerin özel durumunu dikkate alan genç istihdamı yatırımlarında hak temelli bir 

yaklaşım, pandemiden sonra "daha iyi bir şekilde yeniden inşa etmek" için esastır. 

 

Pandemi ve Pandemi ile Mücadelede Sosyal Aktivizm ve Gençliğin Sesi 

Gençlerin sosyal aktivizmi, hükümet önlemlerine uyum, gönüllülük, bağışlar ve 

sosyal yardımlarla COVID-19’un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmeye katkıda 

bulunuyor. Özellikle: 

 

 Her beş gençten dördü (18-29 yaş) büyük ölçüde evde kaldıklarını belirtirken, 

üçte ikisi büyük ölçüde arkadaşlarına, ailelerine ve sevdiklerine yardım etti. 

 Gençlerin dörtte birinden fazlası, gönüllülük konusunda yüksek derecede angaje 

olduğunu ve COVID-19 ile mücadeleye bağışlarda bulunduğunu bildirdi. 

Araştırma süresince (21 Nisan-21 Mayıs) gençlerin gönüllülüğe katılımı artmıştır. 

 Dünya, sosyal ve ekonomik faaliyetlerde büyük değişikliklere şahit olurken, 

gençler, pandemiye karşı koymak için hükümetlerin eylemlerine ilişkin bakış 

açılarını paylaştılar. 
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 Gençlerin çoğu, işçileri, işleri ve işletmeleri korumak amacıyla evde kalma 

önlemlerinden yanaydı. Göçmen işçiler ve kayıt dışı ekonomide olanlar da dâhil 

olmak üzere en savunmasız kişilerin sağlık ve geçim kaynaklarını korumak için 

güçlü tedbirler alınmasını savundular. 

 Gençlik, hükümetleri, işçilerin sağlık ve güvenliğini vurgulayarak, mümkün olan 

her yerde, kısıtlamaları kademeli olarak hafifletmeye çağırdı. 

 Gençlik, sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bilgi, hesap verebilirlik ve 

koordinasyon mekanizmaları yoluyla uygun yönetimi güvence altına almak için 

tamamlayıcı önlemler alınmasını önerdi. 

Gençlerin topluma geri verme hikâyeleriyle birlikte araştırmadan elde edilen kanıtlar, 

pandemiden olumsuz etkilenmelerine rağmen gençlerin hayırsever bağışları, 

dayanıklılığı ve kendilerini çözümlerin bulunması ve uygulanmasının merkezinde 

konumlandırmaları yoluyla dayanışma içinde olduklarını göstermektedir. 

Hepimizin gençlerin karar alma sürecine aktif olarak katılma haklarını tam olarak 

kullanabilmelerini sağlamalıyız. Gençler zaten toplumlarını yeniden inşa etmek için 

çalışıyorlar. Onları eşit ve iş birliğine dayalı bir şekilde destekleyerek daha hızlı, daha 

iyi bir yapı sağlayabiliriz. 


