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Basın Bildirisi
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Zirvesi Türkiye’deki gençlik sivil toplum kuruluşu (STK)
temsilcilerini bir araya getiren ve gençlerin katılım sorunlarını analiz etmeye odaklanan bir
zirvedir. Bağımlılıklarla mücadelenin en etkin yolunun gençlik katılımını arttırmak, bilimsel
odaklı ve felsefi temelli çalışmalar yürütmek olduğunun farkında olan Zirve katılımcıları
olarak Türkiye’deki konunun paydaşlarına çağrıda bulunuyoruz. İncelenen başlıklar olan
Gençlik STK’ları ve katılım, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Spor Yoluyla Katılım, Sosyal Medya ve
Gençlik, Gençlik Mobilizasyonu ve Sivil Toplum Çalışmalarında Akran Eğitimi oturumlarında
gençler katılımcı metotlarla konunun uzmanı genç isimlerle bir araya geldiler, sorunlarını ve
taleplerini derlediler.
Biz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Zirvesi katılımcısı gençler olarak;
Gençlik STK’larını;








Bağımlılıklarla mücadele alanında etkin ve bilimsel temelli çalışmalar yapmaya,
Bu alanda henüz çalışmayan gençlik ve öğrenci birliklerini bu alana yönelmeye,
Bağımlılıkla mücadeleyi sorumluluk olarak görerek akranlarını bu konuda
bilinçlendirebilmek için inisiyatif almaya,
Risk grubundaki gençlere yönelik spor, sanat ve kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri
etkinlik imkânlarını arttıracak projeler üretmeye,
Ortak stratejiler geliştirmeye ve gençliğin bilinç düzeyini artırmak ve onları harekete
geçirebilmek için akran eğitimleri düzenlemeye,
Bu doğrultuda gençlerin farkındalık düzeylerinin artırılmasını hedeflemek için
bilgilendirme toplantıları, ileri eğitim ve danışmanlık metotlarını kullanmaya,
Düzenledikleri gençlik aktivitelerinde Katılım Sözleşmesi imzalatmaya ve
katılımcılardan sosyal vakitler de dahil olmak üzere bağımlılık yapıcı maddelere karşı
net bir tavır sergilemeye,

Karar alıcıları;


Konunun bir paydaşı olarak gençlik STK’larını karar alma süreçlerine dahil etmeye,







Uygulanan metotlarda bilimsel temellendirme yapılarak ve çok paydaşlı olarak
çalışmaya,
Medya okur yazarlığı ve sağlıklı internet bilhassa sosyal medya kullanımı konusunda
eğitim imkânlarını arttırmaya,
Problemli internet kullanımını önleme amacı güden sivil toplum kuruluşlarını
destekleyici politikalar üretmeye,
Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığı konusunda da aile ve gençleri
bilgilendirici kamu spotlarının oluşturulmasına
Gençlerin sivil insiyatiflerle düzenleyeceği bu eğitim programlarının çıktılarını takip
ederek politikalar geliştirmeye,

Yerel Yönetimleri;









Destek verdikleri bağımlılıklarla mücadele projelerinde mutlaka bir bilimsel danışma
kurulu ile çalışmaya,
Bilimsel temellendirilmesi yapılmış olabildiğince farklı projelere destek ve yer
vermeye,
Her ilçede park ve bahçelerin arttırılması konusunda STK'lar ile birlikte hareket
ederek etkin rol oynamaya,
Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği eğitim programlarını madden ve manen
desteklemeye,
Spor tesislerimizin sayısını, nüfus artışı oranında arttırmaya,
Spor tesislerinin güvenliğini sağlanmaya ve denetimlerini artırmaya,
Spor olanaklarından yararlanmada tüm gençlere fırsat eşitliği sağlanmaya,
Spor tesislerinde çalışan eğitmenlerimizin; bağımlılıkla mücadelede ve önleyici
hizmetler noktasında stratejik planlama-yönlendirme yapabilecek kabiliyette olması
hususunu hassas olarak değerlendirilmeye,

Basın ve medya kuruluşlarını;


Akranlar arası bilgilendirme çalışmalarını özendirmeye ve çalışmaların görünürlüğünü
artırmaya yönelik olarak işbirliğine,

Anne babaları;


Sporun para kazanmak olmadığını, sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu ve biz
gençleri birçok bağımlılıktan uzak tutabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmaya,

Toplumdaki tüm gençleri ise;



Bilimsel temelli çalışmalar yürüten gençlik ağlarına katılarak bu alanda sorumluluk
almaya,
Bağımlılıklarla mücadelenin en etkin yöntemi olan gençlik katılımı ayağını
güçlendirmek için etkin görev almaya,
çağırıyoruz.

