GENÇ İSTİHDAMI: ÇALIŞMA HAYATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN
TAKİBİNDE GENÇLERİN BAKIŞ AÇISI i
Tüm dünyadan rapora katkı sağlayan genç katılımcılardan önemli gerçekler ve seçilmiş
alıntılar

GENÇ İSTİHDAMI: ORANLAR ve SONUÇLAR
-

Küresel genç işsizlik oranı, diğer yaş gruplarındaki oranları oldukça aşan bir şekilde,
2009’da en büyük yıllık artışı kaydetti. 75.8 milyon genç işsiz.
2010’da %12.6 ile küresel genç işsizlik oranı, %4.8 olan yetişkin işsizlik oranını
geride bıraktı.
Bugün yaklaşık 152 milyon genç işçi yoksulluk sınırının altındaki hanelerde
yaşıyor (günlük 1.25$) ve çalışan toplam yoksulların %24’ünü oluşturuyorlar.

“İş bulabilen gençler son derece düşük maaşları kabul etmek zorunda kalıyorlar.
Bazı işverenler bu durumu gençleri sömürmek için bir fırsat olarak kullanıyor.”
PATH, 24, HİNDİSTAN

“Mısır’daki devrim işsizlik, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini çözme konusunda
uzun süren tarihsel başarısızlıklardan harekete geçen endişeli ama umut dolu
gençler tarafından gerçekleştirildi. İyi bir yönetim sistemine sahip olduktan sonra
Mısır’ın daha çok yatırım ve iş alanına cazip geleceği umuduyla başkaldırdık…
Güvenlik, ekonomik ve sosyal güçlenme arasında çok güçlü bir bağ vardır ve bu
yakın ilişkinin farkında olan Mısır gençliği bunu güvence altına almak için
mücadele vermektedir.” EMAD, 28, MISIR
-Bu istihdam durumundan ötürü, gençlerin evliliği ve çocuk sahibi olmayı ertelediği,
genişleyecek olan aileyi ve aile sahibi olmanın getireceği sorumluluklardan kaçtığı görülüyor.
Birçok genç de masraflardan kısmak için aileleriyle beraber evlerine dönüyor ya da evleri
paylaşıyorlar.

“Yüksek işsizlik oranları gençlerin evlilik konusundaki cesaretlerini kırıyor çünkü
aile kurabilecek maddi güçleri yok.” LOUBNA, 23, FAS

CİNSİYET FARKLILIKLARI
-2010’da toplam genç işsizlik oranı Ortadoğu’da %25.5, Kuzey Afrika’da %23.8’di. Bu
bölgelerde genç kadın işsizliği özellikle dikkat çekici: Ortadoğu’da 39.4 ve
Kuzey Afrika’da 34.1

“Genç kadınlar sadece fırsatların eksiklikleriyle değil, düşük çalışma kalitesi,
özellikle de kişisel sektörlerde -düşük ücretler, düşük istihdam güvencesi ve
kendilerini temsil edememeleri- ile bu durumdan iki kat etkileniyorlar” LODY, 25,
KAMBOÇYA
-2010’da tüm dünyada genç erkeklerin %56.3’ü iş gücüne katılırken, bu oran genç kadınlarda
%40.8 idi. Genç kadınlar için küresel işsizlik oranı %12.9 iken genç erkekler için %12.5.

Gelişmiş ekonomilerde, Avrupa Birliği’nde ve Doğu Asya’da, erkekler kadınlara oranla
daha az işsizlik oranlarına sahipler.

“Eskiden genç kadınlar bazı işlerden dışlanırlardı. Fakat son yıllarda, genç kadınlar
daha da fazla tercih edilir oldu. Bu yüzden bazı iş tekliflerinde sık sık ‘kadın
adayların başvuruları işe alımda desteklenecektir” ifadesini görüyoruz.”
YOUSSOUPHA, 23, SENEGAL

BÖLGESEL FARKLILIKLAR
-Gelişmiş ülkeler işsiz veya kötü koşullar altında gayriresmi ekonomide çalışan dünya
gençliğinin %87’sinin evi. Yoksulluk içinde yaşayan gençler işsizliği karşılayamıyor.

“Hükümetler fikirleri icra etmek için çok bir şey yapmıyorlar... Sanki durumu daha
iyi hale getirmekle ilgilenmiyorlar.” SANDRA, SLOVENYA
- Gelişmekte olan ülkelerde, işsizlik eğitimli gençler arasında daha yaygındır ki bu da eğitimli
işsizlik sorununa yol açmaktadır.

“Sertifika ve nitelikler konusunda aşırı bir saplantı var ve işler resmi olmayan
kişisel gruplarla sınırlanmaya eğilimli (ailevi bağlar ve arkadaş bağları)” AYSHAH,
26, KENYA

“Birçok genç insan, özellikle de yoksullar, çalışmaya çok erken ve iş piyasasında
gerekli temel becerilerden yoksun bir şekilde başlıyor. Öğrenciler ortaokullardan,
onları iş dünyasındaki değişikliklere adapte olmalarını sağlayabilecek özelliklere
sahip olamadan mezun oluyorlar.” ROGER, GANA
“Bize yaptığımız işe bilgimizi ve yeteneğimizi katmamız için şans verilmiyorsa
eğitimin işlevi ne?” MRIDULA, 16, HİNDİSTAN

EMEK GÖÇÜ
-

Artan bir biçimde, gençler büyük iş imkanları için ailelerinden ve sosyal destek
ağlarından ayrılarak şehirlere taşınıyor veya başka ülkelere göç ediyorlar.

“Biz, gençler, umudumuzu kaybediyoruz. Başkalarını suçlayarak her şeyin iyi
olacağı günü, kapımızın hayalimizdeki iş teklifi için çaldığı günü bekliyoruz. Fakat
neden beklemek zorundayız? Değişiklik yapmaya, risk atmaya, yaratmaya,
araştırmaya ihtiyacımız var. Mesela neden başka bir ülkede olmasın?” LEO, 28,
İSPANYA

GELECEĞE BAKIŞ
“Gençler, genellikle, iklim değişikleri ve sosyal eşitlik gibi küresel konularda çok
bilinçli. Bence yeşil ekonominin gençler arasındaki tanıtımı kazandıran çözümdür.”
MICHAEL, 23, DÜNYA ESPERANTO GENÇLİK ÖRGÜTÜ

“İş peşinde koşmak için genç insanları eğitmek yerine, iş imkanları yaratmak için
öğrencileri eğitmeliler.” BWENJE, UGANDA
“En önemli şey vazgeçmemek ve her gün yeni bir şeyler öğrenmek.” YANIRA, 29,
MEKSİKA

“Biz bir değişiklik yapmak istiyoruz. Çalışmak için bir şans istiyoruz. Kendimizi
kanıtlamak istiyoruz.” NAVJOT K.
Dünya Gençlik Raporu UNWorldYouthReport.org’da mevcuttur.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAMU BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR.
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Dünya Gençlik Raporu, Temel Veriler, “Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi” akran eğitmenlerinden Merve
Kara tarafından çevirilmiştir.

