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#Eğitim İçin Lobi Yeni koalisyon anlaşmasında çocuklar ve gençler için daha 
fazla katılım hakkı  

Eğitim politikasında çocuklar ve gençler için daha güçlü bir lobiye ihtiyaç 
var. Çağdaş, eşitlikçi ve krizlere dayanıklı bir eğitim için.   

Korona salgını, eğitim sistemimizdeki zayıflıkların nerede yattığını durmaksızın 

gösterdi - ve bunların yalnızca 2020'den beri var olmadığını: okullarda yetersiz 

ekipman, neredeyse hiç dijitalleşme, anaokullarında ve okullarda çok az 

personel, artan fırsat adaletsizliği. Liste devam ediyor. Pek çok çocuk ve genç 

için hayatın gerçeği budur.   

  

Gençler pandemiyi kontrol altına almada etkili olsalar da, politikacılar tarafından 

pek duyulmadılar veya çözüm geliştirmeye dahil olmadılar.   

Prensip olarak, yetişkinler - bir pandemiden bağımsız olarak - çocukların ve 

gençlerin nasıl öğrenmeleri gerektiğine veya günlük yaşamlarını nasıl 

düzenlemeleri gerektiğine genellikle tek başlarına karar verirler. Eğitim 

kurumlarında eğitim politikası kararlarının etkilerini her gün ilk elden yaşayanlar 

çocuklar ve gençlerdir. Bu nedenle, kreşlerde ve okullarda öğrenme ve günlük 

yaşamda da uzmanlardır. Eğitimde bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Bu 

nedenle Eğitim Vakfı olarak kreşlere ve okullara olan bağlılığı güçlendiriyoruz ve 

bu bağlamda gençlerin katılımını açıkça taahhüt ediyoruz. Bu nedenle talep 

ediyoruz: Yeni koalisyon anlaşmasında, çocukların ve gençlerin eğitim 

politikasına daha fazla katılım hakkı belirlenmeli, böylece onların bakış 

açıları, görüşleri ve fikirleri dinlenip ciddiye alınmalıdır. Çünkü kendilerini 

etkileyen alanlarda siyasi katılım, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan 

haklarıdır.   

 

 

 

 



 

Taleplerimiz  

1. Okullardaki öğrenciler için ülke çapında tek tip, bağlayıcı katılım hakları.   

2. Çocukların anaokullarına ve kreşlere katılımı için ülke çapında tek tip, 

bağlayıcı düzenlemeler.   

3. Federal düzeydeki eğitim politikası süreçlerine genç sivil toplumun daha 

yakın katılımı ve görüşleri.   

4. En başından itibaren eğitimle ilgili araştırma projelerine çocukları ve gençleri 

dahil etmek.   

5. Katılım yapılarını güçlendirmek için eğitim harcamalarında en azından OECD 

ortalamasına önemli artış.  

# Eğitim için lobi'in anlamı budur.   

 

Sebep   

# Eğitim için lobi kampanyası ve dilekçesi neden şimdi?   

Almanya, 26 Eylül 2021'de yeni bir Federal Meclis seçecek. Ancak 26 Eylül'de 18 

yaşını doldurmamış tüm vatandaşlar önceki eğitim politikasını çarpı ile 

derecelendirme imkanına sahip olmayacak. Gelecekte Almanya'nın eğitim 

politikasını kimin şekillendirmesi gerektiğine de onlar karar veremezler. Bu 

nedenle, yeni seçilen milletvekillerinin ve yeni federal hükümet üyelerinin 

gençlerin çıkarları doğrultusunda ve gençlerle birlikte siyaset yapmaları çok 

daha önemlidir. Hedef çağdaş, eşitlikçi ve krizlere dayanıklı bir eğitim 

sistemidir. Artık eğitim sistemimizi değiştirecek rotayı belirleme şansımız var.   

  

Çocukların ve gençlerin kendi geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı 
olabilmeleri için kampanyayı imzalayın ve paylaşın.   

  

Birlikte eğitim için lobi yapalım!   

Desteğiniz için teşekkür ederiz,   

Stiftung Bildung   

#LobbyFürBildung 




