
1.GENÇLİK ÇALIŞTAYI MANİFESTOSU 

“KÜLTÜR” 

İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Atölyesi 

Gençlik Çalıştayı’nın iklim krizi ve sürdürülebilirlik atölyesine katılan gençler olarak 

sorunun farkındayız ve bu bildirge ile çözümün bir parçası olmak istediğimizi ilan 

ediyoruz. 

Covid-19 Deneyimiyle Dirençlilik Atölyesi 

Dünyamız ve insanlık, modernite düşüncesinin ve kapitalist üretim biçiminin çevresel 

ve toplumsal etkileriyle yüzleşirken, dirençlilik raporlarıyla insanlık ve insanlığın yaşam 

alanları olan kentler sel, yangın veya pandemi gibi afetlerin büyük etkisinden en az 

hasarı alacak şekilde korunabilir. Modernite düşüncesinin şekillendirdiği yasamda 

dirençlilik hem sürdürülebilirlik hem de hayatsal faaliyetlerin devamı konusunda elzem 

rol oynamaktadır. Daha yaşanabilir bir dünya için dirençlilik konusunda bilinçli bir 

toplum yaratmak yegâne amacımız olmalıdır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Atölyesi 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri yalnızca kadınları değil erkekleri de mağdur eder. 

Kendilerine yüklenen rolleri kabul etmeyen erkekler yine hemcinslerinin şiddetine 

maruz kalabilmektedirler. Bunun yanı sıra her zaman doğduğumuz cinsiyet bizim asıl 

olmak istediğimiz cinsiyeti belirlememektedir. Erkek bedeninden doğan kadınlara veya 

kadın bedeninde doğan erkeklere yine toplum tarafından doğdukları bedenin onlara 

yükledikleri roller dayatılmakta ve bu rollere uygun hareket etmediklerinde de yine 

şiddetle karşılaşmaktadırlar. Bu bağlamda cinsiyet ve beden hem çeşitli hem de 

deneyim açısından biriciktir. Farklı cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimler ve cinsiyeti 

toplumsal rollerin dışında yaşama özgürlükleri kabul edilmelidir. 

Kültürel Çeşitlilik, Eşitsizlikler ve Göç Atölyesi 

Şehirde eşit ve adil katılım hakkı çerçevesinde “Bir arada yaşam kültürü nasıl yaratılır? 

“ sorusunun cevabı gençlerle birlikte tartışılmış ve atölyede kültürel çeşitliliğin zenginlik 

olduğuna; cinsel yönelimle, etnik kimlikle, konuşulan dille, yaşam biçimiyle kültürün 

tüm insanlığın hakkı olduğuna vurgu yapılmıştır. Genç katılımcılar, geleceğin kültür 



politikalarının konuşulacağı Uluslararası Kültür Zirvesine, “Gençliğin de Sözü Var” 

mottosuyla gönderme yapmıştır. 

Kültür, Turizm ve Kültürel Miras Atölyesi 

Gençler, kültür aktarımında alanı deneyimleyerek öğrenmekte ve kültürel mirasın 

korunmasında kilit rol oynamaktadır. 

Yaratıcı Ekonomi, Sosyal Girişimcilik ve İstihdam Atölyesi 

Yaratıcı ekosistemlerin geliştirilmesi için STK/gönüllü iş birliklerinin yapıldığı yerel 

yönetimlerin desteği ile toplumsal farkındalığın artırılarak; yerel değerlerin 

vurgulandığı, her disiplinin birlikte çalışabileceği ortamların oluştuğu, fikir 

üretme/geliştirme/prototipleme/sürdürmede rehberlik ve gerekli maddi/manevi 

kaynağa erişim kolaylığının sağlanması önem taşımaktadır. 


