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PIDOP Projesi Hakkında 

PIDOP, 7. Çerçeve Programı altında,  Avrupa Komisyonu’nun destekledigi çok uluslu bir arastırma 

projesidir. Proje, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Portekiz, İsveç, Türkiye ve İngiltere 

olmak üzere sekiz Avrupa ülkesinde sivil ve siyasal katılımı etlileyen süreçleri inceler.  

Proje, Psikoloji, Politika, Sosyoloji, Antroloji, Sosyal Politika ve Egitim disiplinlerinden yararlanır.  

Sivil ve siyasal katılıma olanak saglayan ya da engel olan makro düzeyde baglamsal etkenleri (örn: tarihi, 

siyasal, seçimle ilgili, ekonomik ve politik etkenler), yakınsal sosyal etkenleri (örn: aile, egitim ve 

medya etkenleri) ve psikolojik etkenleri (örn: güdüsel, bilissel, davranıssal ve kisilik etkenleri) inceler. 

Projenin ayırtedici odagı, birey olarak vatandasın psikolojisi ve makro düzeyde bağlamsal etkenlerin ve 

yakınsal sosyal etkenlerin vatandaşların sivil ve siyasal katılımı üzerindeki etkilerini kullandıgı psikolojik 

süreçlerdir. 

Kadınlar, gençler, azınlıklar ve göçmenler siyasal katılımdan uzak durma açısından risk grubunda 

bulunurlar.  

Arastırma sivil ve siyasal katılım arasındaki örtüsme kadar farklılıkları da ele alarak, hem dogrudan hem 
de temsili katılımı arastırır 
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Şimdiye kadar PIDOP projesine 

ilişkin yapılanlar ve bulgular: ara 

proje raporu 

İlk 18 aylık faaliyet sonrasında, PIDOP 
projesi yarı noktaya gelmiştir. Bu 
zamana kadarki altı çalışma paketini 
(2,3,4,5 ve 6) tamamlamak üzere 
yapılmış olan kuramsal ve ampirik 
çalışmada önemli bir aşama 
kaydedilmiştir.  

Çalışma paketi 2(ÇP2) var olan 
politikaları biraraya getirir ve analiz 
eder. Bu baglamda gençlerin, 
kadınların, azınlık ve göçmenlerin 
Avrupa Birliği düzeyinde, ulusal ve 
bölgesel düzeylerde sivil ve siyasal 
katılımlarıyla ilgili temel politika 
araştırmalarını değerlendirir. Aynı 
zamanda var olan uygun politikaların 
yukarıda sayılan farklı aşamalardaki 
uyum veya uyumsuzluğunu inceler. 
Buna ilişkin olarak analiz için gerekli 
politika belgelerinin seçimi için 2004-
2009 tarihi verilmiştir. Bu sayede 
incelenen politika belgeleri; aktif 
vatandaşlık, sivil katılım, 
Avrupalalılaşma konularında olduğu 
kadar, Avrupa Birliği’nin kendi  
politika öncelikleriyle sivil toplum 
kuruluşlarının katılım düzeyi 
konularını araştırmayı sağlar.  
 
Resmi politika belgelerinin analizi 
sonucunda; göreceli sosyal dışlama, 
eşit fırsatlar ve sivil katılımla ilgili 
olarak üç politika konusu baskın olarak 
ortaya konmuştur. Bu analiz sonucunda 
ilginç bir şekilde STK’ların 
düzenlediği politika belgelerinin çok 
azının Avrupa politika söylemleriyle 
tutarlı ve uyumlu olduğu 
görüşmüştür. 

Buna ek olarak cinsiyet ve din 
arasındaki etkileşimden ayrı ele 
alındığında birçok belgede çok az 
anlamlı katılıma rastlanmıştır.  Aynı 
zamanda ulusal politika belgelerinin 
analizi, Avrupa’daki tartışmalara 
ilişkin genel atıfın da az olduğunu 
vurgulamaktadır. Ulusal devletler 
ve sivili toplum kuruluşları 
tarafından düzenlenen resmi 
belgelerin AB’nin politik 
öncelikleriyle aynı düzeyde de olsa 
Avrupa üstanlatısıyla (meta-
narrative) serbest katılım 
anlamında az düzeyde ilişkilidir. Bu 
politika analizleri, PIDOP 
projesinin sivil ve politik katılımı 
gençler, kadınlar ve etnik gruplar 
ile azınlıklar arasında artırmaya 
yönelik sunacağı politika 
önerilerine zemin hazırlamaktadır.  

Çalışma paketi 3(ÇP3) katılımın 
siyasal kuramını geliştirir. Siyasal 
katılım ve sivil katılım çalışmasına 
uygun olarak siyasal katılımın tüm 
formlarını ortaya koymayı 
amaçlayarak, farklı katılım şekilleri 
tipolojisi geliştirilmiştir. Bu 
tipoloji, katılımı yalnızca bireysel 
ve topluluk düzeyinde değil, aynı 
zamanda siyasal katılım davranışının 
örtük ve belirgin şekillerini de 
ayrıştırır. Tipoloji, sivil ve siyasal 
olanı ayrıştırır ve aynı zamanda 
katılım kategorisine girmeyeni de 
dahil eder. Bu sayede katılımı geniş 
ölçüde ele almış olur.  

Bunun yanında ÇP3 katılımı 
kolaylaştıran (fırsatlar ve kazançlar) 
ve engelleyen (zorluklar ve 
maliyet) faktörleri belirler. 
Katılımın işlerliğini belirleyen 
faktörler: bireysel, örgütsel ve ülke 
bazlıdır. Bireysel seviye siyasal ilgi, 
yeterlik ve kimlik gibi faktörleri 
içerir. Bunun yanında örgütsel 

seviye de kilit noktadadır. Seçim 
sistemindeki kural ve şekiller, 
siyasal sisteme erişebilirlik, katılım 
fırsatları, gerekli kanalların 
hareketliliği, toplum içindeki 
eşitsizlikler ve sivil eğitim 
faktörlerinin hepsi siyasal fırsat 
yapısını oluşturmada kullanılabilir. 
Etnik ve azınlık gruplarıyla ilişkili 
olarak resmi olarak katılım hakkı da 
oldukça önemlidir. 

Sivil becerilerin ve sosyal birikimin 
(social capital) oluşumunda 
dernekler ve sosyal bağlantıların 
rolü büyüktür. Ülke bazındaki 
bağlamsal faktörler; yakın 
dönemdeki siyasal olaylar, 
ekonomik gelişmişlik ve dini 
içermektedir. Bu faktörler ÇP3 
içinde bireysel, örgütsel ve ülke 
seviyelerinde ayrıştırılmış olsa bile 
aynı zamanda birbiriyle örtüştüğü, 
etkileşime girdiği ve aynı zamanda 
katılımı desteklemek veya 
engellemek adına birlikte hareket 
ettikleri görülmüştür.  

ÇP3’le parallel olarak çalışma 
paketi 4 (ÇP4) devam etmiştir. Bu 
çalışma paketinde amaç katılıma 
ilişkin psikolojik bir kuram 
geliştirmektir. Bu amaçla yapılan 
ilerlemeler arasında ilki, sivil ve 
politik katılım üzerine yapılan 
önceki araştırmalarda öne sürülen 
faktörleri tanımlamaktır.  İkinci 
olarak ÇP4 dahilinde sivil ve politik 
katılımı etkilediği bilinen sosyal 
etki kaynaklarının belirlemesi 
yapılmıştır.  

Üçüncü olarak ÇP4’te bu alan 
içinde farklı psikolojik 
değişkenlerin nasıl birbirleriyle  
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ilişkili olduğunu ortaya koyan üç model ortaya 
konmuştur. İlk model, politik ilgi ve/veya sivil 
görev bilinciyle başlayan ve bunların politik bilgiye 
yönelik dikkate, daha sonar politik görüşün 
oluşumuna, daha sonar politik/ideolojik kimliğin 
geliştirilmesine ve en son olarak da sivil/politik 
katılıma doğru ilerleyen bir zincirden bahseder. 
İkinci model aile, eğitim, iş yaşamı, sosyal ağlar, 
medya gibi bireyi etkileyen sosyal etki kaynaklarını 
göz önüne alır. Bu model birey üzerinde etkisi 
bulunan sosyal etki kaynaklarının bireyiçi psikolojik 
faktörlerden beslendiğini öne surer. Bu faktörler 
arasında algı dikkat, biliş-temsil süreci, etkisel ve 
güdüsel süreçler vardır. Üçüncü model tüm 
psikolojik faktörler arasında var olan ilişkileri alana 
dahil eder. Bu faktörler; görüşe ilişkin algılanan 
sosyal destek; eyleme ilişkin algılanan sosyal destek, 
bir grup veya toplulukla kendini betimleme, 
kimliğe ilişkin tehdit, grup norm ve kurallarının 
içselleştirilmesi, algılanan adaletsizlik, grup temelli 
öfke, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
memnuniyet, zarar-kar hesabı, ortaklaşa yetkinlik, 
içsel ve dışsal yetkinlik örgütsel güven ve iyi 
vatandaşlığa ilişkin inançlar. Bu üçüncü model aynı 
zamanda ilk modelin kapsadığı politik ilgi, sivil 
görev bilinci, politik dikkat, politik bilgi, görüş 
alma ve düşünsel kimliği de kapsamaktadır. 

ÇP3 ve ÇP4 tarafından geliştirilen kuramsal 
modeller çalışma paketi 5 (ÇP5) ve 6 (ÇP6) 
tarafından yapılan ampirik inceleme için araştırma 
sorularını kuramsal olarak temellendirmektedir. Bu 
iki ampirik çalışma paketinden sağlanacak veri 
modellerin uygunluğunu değerlendirmede 
kullanılacaktır.  

Bu çalışma paketlerinden ilki olan ÇP5, var olan 
tarama çalışmalarındaki kuramsal modeli test 
etmektedir. ÇP5 farklı ülkelerdeki vatandaşlık 
tanımlarınını biraraya getirerek anahtar sosyal ve 
demografik gruplamayı yapmaktadır. Aynı zamanda  
vatandaşlık gelişimindeki değişkenlerin 
nedenlerini anlamayı sağlayarak önleyici modeller 
sunmaktadır. Bu çalışma hala devam etmektedir. 

Bugüne kadarki analizler ülkeler arasında katılımın 
geleneksel ve geleneksel olmayan katılım şekillerini 
belirleyen değişkenlerin ölçeğini genişlettiği ve 
buna bağlı olarak geleneksel olmayan katılım 
şekillerinde (insani ve çevresel bir gruba dahil olma), 
geleneksel şekillere gore (oy verme) ülkeler arasında 
görece daha fazla değişkenin yer aldığı 
görülmüştür.  

Demografik yapıdaki farklılıklarda olduğu gibi 
katılımı etkileyen bireysel etmenlerde (vatandaşlık 
inancı ve sosyal güven) de ülkeler arası  belirgin 
farklılıklar bulunmuştur. Bu desenlerdeki farklılıklar 
sadece bireysel etmenleri değil aynı zamanda politik 
ve sivil katılımı geniş düzeyde etkileyen etmenleri de 
içine alan bir kuramsal açıklamayı gerekli kılar.  

ÇP6, projenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
very toplar ve var olan tarama verilerinde yer 
almayanın üzerine odaklaşır. Özel olarak, aile 
içinde, akran grubu içinde, eğitimde, medyada, 
siyasal olarak bağlantılı olan veya olmayan örgütlerde 
gerçekleşen farklı yaşam bağlamlarındaki 
vatandaşlık yapılanması sürecini psikolojik ve sosyal 
süreçler açısından değerlendirir. Aynı zamanda bu 
etkileşim sürecinin beceriler, tutumlar, kimlikler, 
güdüler ve inanç sistemleriyle ilişkili olduğunu ve 
bunların aktif katılımın artmasını sağlamak adına 
nasıl etkide bulunduğunu inceler. Bu bağlamda 
farklı ardalanlara, etnik kökene sahip  16-26 yaş arası 
gençlerle dokuz ülkede birden odak grup çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışma vatandaşlık ve katılım 
anlayışını incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. 
Buna ek olarak odak gruplarda katılımcılar tarafından 
ifade edilen etki kaynağı olan bireyler belirlenmiş ve 
bireysel olarak görüşmeye alınmıştır.  

Odak grup çalışmalarında katılımcıların söz söyleme 
hakkına sahip olmadıklarını çünkü yetişkinler 
tarafından ciddeye alınmadıklarını ve politikacıların 
kendileriyle yeteri kadar ilgilenmediklerini 
düşündükleri görülmüştür. Politikayı önemli 
görseler de başka seylerle ilgilenirler.  
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Aynı zamanda politikacıları etkilemek için 
kapasitelerinin sınırlı olduğunun ve yeterli olanağa, 
bilgiye, kaynağa  erişme gücüne sahip olmadıklarını 
düşünmektedirler. Vatandaşlık ve kimlik arasında, 
özellikle azınlık gruplar içinde bir çıkmaz 
görülmüştür. Bunun sebebinin kökenlerinin bağlı 
olduğu ülke ve şu anda bulundukları ülke arasındaki 
çıkmaz durum olduğu düşünülmektedir. Göçmen 
ve azınlık katılımcılar aynı zamanda ırkçılık ve 
ayrımcılıkla ilgili sorunlara da değinmiştir. Genel 
olaraksa  politikacılara karşı güvensiz bir tutum ve 
sivil ve politik katılımın etkililiği konusunda 
birbiriyle çelişen düşünceler vardır.  

Aile, okul, gençlik çalışanları, akranlar ve medya; 
katılımcılar tarafından etki ve bilgi kaynağı olarak 
dile getirilmiştir. Demokrasiyle ilgili görüşlerde 
göçmenlerin geldikleri ülkeyle şu anda bulundukları 
ülkenin politik sistemini karşılaştırmalarından 
ötürü daha eleştirel bir göze sahip oldukları 
görülmüştür. Katılımcıların katılımla ilgili 
yaşantılarında ise çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik, 
çevreci gruplar, gönüllü çalışmalar, imza 
kampanyaları, gösteriler ve geri dönüşümcülük gibi 
etkinlikleri kapsamaktadır. Sendika ve politik 
partiler, katılımcılar arasında en az bahsedilen, 
bahsedilen grubun da yaş aralığının diğerlerinden 
daha yüksek olduğu katılım şekilleridir. Katılımda 
maskot olarak kullanılmaya yönelik şikayetler olsa 
da özellikle yerel düzeyde katılımın kişiye kattıkları 
hakkında bir bilinç vardır. Katılımcıların 
konuşmaları çoğunlukla yerel  konular ve 
yaşantılar üzerinden ilerleme eğilimindedir. 
Avrupa düzeyi ve hatta ulusal düzeyden nadir olarak 
bahsedilmiştir. Aynı şekilde göçmen ve etnik 
gruptan katılımcılar arasında Avrupa politikalarından 
bahsedilmemiştir.  

Etki kaynaklarıyla (ana-baba, öğretmen, gençlik 
çalışanı gibi...) yapılan görüşmelerde görüşmeye 
alınan katılımcıların vatandaşlık konseptini temelde 
vatandaşlığın resmi boyutu ve katılım fırsatlarıyla 
bağlantılı uygulamaya yönelik konularla ilişkili 
gördüğü ortaya çıkmıştır.  

Katılımcılar, örgütsel ayrımcılığın üstesinden 
gelmek gerektiğinin altını çizmiş, gençler ve 
azınlıklar hakkında eşit haklara sahip olunması 
gerektiğini belirtmişleridir. Bunun yanında eğitim, 
istihdam, ekonomik durum ve tam haklara sahip 
vatandaşlık kavramlarını vurgulamışlardır. 
Görüşmeye katılan katılımcıların beklentileriyle 
uyuşmasa da, çevre ve insan hakları konularında 
gençlerin katılımına ilişkin genel bir eğilim 
olduğunu  belirtmişlerdir.  

Aynı zamanda sınırlı fırsatlar ve bilgi eksikliği 
nedeniyle gençlerin sivil ve politik konulara ilişkin 
ilgi düzeylerinin düşük olduğunu belirtmişlerdir. 
Katılımcıların gençlerin sivil ve politik katılımlarını 
artırmak üzere sunduğu stratejiler arasında; fırsat ve 
kaynak yaratmak, ana-babanın çocuklarının 
eğitimini ihmal etmesini önlemek, okul iklimini 
katılımı desteklemek adına daha esnek hale 
getirmek, sınırları genişletmek, bağlanma ve seçim 
özgürlüğü tanımak ve rol model olmak vardır.  

PIDOP projesi ÇP3, ÇP4, ÇP5 ve ÇP6’da 
gerçekleşecek çalışmalarla beraber gelecekteki 18 
daha devam edecektir. Projenin sonlarına doğru 
ÇP7, çalışma paketlerindeki tüm çalışmaları 
bütünleştirecek ve politikacıları, politika 
yapıcılarını, eğitimcileri, ebeveynleri, medyayı ve 
diğer sivil toplum aktörlerini hedefe alan bir dizi 
öneride bulunacaktır.  

Projeyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, proje 
çıktılarını internet sitesinden edinebilirler: 

http://www.fahs.surrey.ac.uk/pidop/ 
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Özet Politika Belgeleri 

 PIDOP’un ilk iki özet politika belgesi politika yapmaktan sorumlu olan kişiler, medya ve sivil toplum 
örgütleri için yayınlanmıştır.  

 İlk belge, ÇP2 ekseninde; kadınların, gençlerin, göçmenlerin ve azınlıkların Avrupa, ulusal ve yerel 
düzeyde sivil ve politik katılımıyla ilgili olarak yapılan güncel politika belgelerinin analizi sonrasında yapılan 
politika önerilerinden oluşmaktadır. Bu üç düzeydeki politika belgeleri analiz edilmiş,politika yapamaktan 
sorumlu kişiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda, STK ve politika 
yapıcıların kullanımı adına  altı anahtar öneri ilk belgede sunulmuştur.  

 İkinci özet politika belgesi ÇP6’nın nitel çalışma aşamasında ortaya çıkanlar üzerine şekillendirilmiştir. 
Bu çalışmada, dokuz ülkenin bağlamına da bağlı kalınarak yaşları 16-26 arasındaki farklı cinsiyet, etnik köken, 
göçmenlik durumdan genç insanla odak grup çalışmaları yapılmıştır. Odak grup sonrasında bir de bu çalışma 
sırasında bahsi geçen etki kaynaklarıyla bireysel görüşmeler düzenlenmiştir. Bu araştırma çalışması üzerine 
şekillendirilen bu belgede, politikacılar, politika yapıcılar, eğitimciler, medya ve diğer siyasal olmayan örgütler 
için dokuz öneri sunulmuştur.  

 Bu belgelere ulaşmak için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanınız. 

 http://www.fahs.surrey.ac.uk/pidop/Policy-briefing.htm 

 PIDOP projesi gelecek dönemde de politika belgeleri yayımlamaya devam edecektir. İleriki dönemde 
yayınlanacak belgelerin kopyaları için Dr. David Garbin’le D.Garbin@surrey.ac.uk adresinden iletişime 
geçebilirsiniz.  
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Belçika Liége Üniversitesi 
ekibine bakıs 

Liége Üniversitesi’nde projenin 

araştırmacıları Psikoloji, Sosyoloji 

ve Siyasal Bilgiler alanlarından 
disiplenlerarası bir ekip 

oluşturmaktadır. Esas olarak ÇP6 
kapsamında yürütülen sivil ve 
politik katılım sürecini etkileyen 
yapıyı incelemeye yönelik olarak 

çalışmaktadır. Aynı zamanda ÇP3 , 

ÇP4 ve ÇP5’te olmak üzere 
katılımın politik ve psikolojik 
kuramsal yapısının 

oluşturulmasında ve var olan 

tarama verilerinin 
modellenmesinde de katkıda 
bulunmaktadır.  
Takım lideri klinik psikolog ve 

Psikoloji ve Eğitim Bilimleri 

Fakültesi, Kriminoloji Bölümü’nde 
Psikoloji dersi veren Michel 

Born’dur.  Araştırma alanları 

arasında ergen gelişim psikolojisi, 

sosyal konular ve çocuk suçları yer 
alır. Aynı zamanda Liége 
Üniversitesi’nde Psikoloji 
fakültesi’nde Dekanlık 
yapmaktadır.  
Claire Gavray sosyologtur. 
Liéege Üniversitesi içerisinde 
Psikoloji ve sonar Kriminoloji 
bölümlerindeki ilk 

araştırma/öğretim görevlisidir. 

2003’te Sosyoloji alanındaki yaptığı 

doktora çalışması cinsiyete dayalı 

ilişkiler ve profesyonel kariyer 

üzerinedir. Araştırma ve öğretim 

etkinliklerinin çoğunluğunda 

cinsiyet kategorisini disiplinlerarası 

bir bakış açısından incelemektedir.  

 
Kanada, Quéebecli olan Bernard 
Fournier Siyasal Bilgiler alanında 

doktorasını tamamlamıştır. Kanada 

ve Avrupa’daki politik davranış ve 

özel olarak gençlik ve politika 

alanlarındaki bağlantıyla 

ilgilenmektedir. 1990-2007 
arasında Liege’deki gençlerle 

gerçekleştirilen politik ilgiyle ilişkili 

tarama çalışmasında görev almıştır. 

Politik Toplumsallaşma adında bir 

kitabı vardır (La Socialization 
politique, De Boeck Editions). 
 
Charline Waxweiler klinik 

psikoloji alanında derece yapmıştır. 

Klinik farmakoloji ve PIDOP 

projesi araştırması 

üzerinde,(özellikle ÇP6 için very 

toplama) çalışmaktadır.  

 
Line Witvrouw Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Eğitim ve Psikoloji 

Fakültesi’nde asistan olarak 

çalışmaktadır. Kriminoloji alanında 

derece sahibidir. 2011’de gençlerin 

sosyal ağları üzerine çalışmaya 

başlamıştır.  

 
Julia Cop Psikoloji alanından 

mezun olmuştur ve Psikoloji ve 

Eğitim fakültesi’nde asistandır.  
 

Michel Born tarafından koordine edilen 

araştırmanın amaçları: 

1. Cinsiyet farklılıkları açısından 

ergenler ve genç yetişkinlrr 

arasında psikososyal gelişim 

sürecini incelemek 

2. Sosyal  dışlama süreci: 

marjinalleşme, sapma, suça 

yatkınlık, suçluluk, ve madde 

bağımlılığı. 

3. Sosyal ve psikolojik bütünleşme 

süreci çalışması 

4. Müdahale şekillerinin analizi ve 

açıklaması ve aile, örgüt ve 
birey düzeyinde muhtemel 
çözümler( tedavi, takip etme, 
önleme).  

Bölüm ve Üniversite hakkında 
daha fazla bilgi 
http://www.ulg.ac.be/cms/c
_5000/accueil  

ve  

http://www2.ulg.ac.be/psyde
l/ adreslerinden edinilebilir.  



 Lorem Ipsum 

Liege ekibi tarafından PIDOP 6 
numaralı Çalısma Paketine(ÇP6) 

yönelik olarak yapılan çalısmaya bakıs 
 
Hedef Grup 

Çoğunluğu temsil eden grubun yanında Liége ekibi nitel 

ve nicel çalışma için ÇP6 sürecinde iki azınlık grubu 

hedef alır: Belçika’daki Türk ve Faslı topluluklar.  
 
Türkler 

PIDOP hedef gruplarıyla bağlantılı olarak Belçika’daki 

Türkler Almanya’daki Türk toplulukla 

karşılaştırılabilir niteliktedir. Türklerin çoğu 

Müslümandır fakat son araştırmalara gore yalnızca 

3’te 1’i aktif olarak dini gerekleri sürdürmektedir. 

Belçika’daki Türk nüfusa bakıldığında, %78’inin 

liseye başladığı ve %12’sinin yüksek öğrenim 

drecesine sahip olduğu görülür (Manço,2009).  

Aynı zamanda işsizlik de oldukça yüksektir (%35).  

 
Faslılar 

Belçika’da 9000 sayıda Faslı olduğu ve çoğunun 

Müslüman olduğu bilinmektedir. Eğitim seviyesini 

Türkler’le kıyaslamak gerektiğinde %80’I liseye 

başlamış ve %12’si yüksek öğrenimini tamamlamış 
olduğu görülür.(Rapport de la Fondation Roi 

Baudouin, 2009). İşsizlik düzeyi de 3’te 1 oranıyla 

benzer seyirdedir.  
Ön bulgular 

16-18 yaş ve  20-26 yaş arası üç hedef grubu da temsil 

edecek kişilerle yapılan odak grupçalışmalarında 

tartışılan konular: çevre ve insan hakları konuları, 

vatandaşlık tanımları, kimlikler, sivil katılım, sosyal 

ve politik konulardaki bilgi kaynaklarıdır.  
Çevresel konular 
Katılımcılar arasında genç olan grup çevresel konularla 

daha fazla ilgilidir. Özellikle doğal yaşamın 

Yoksulluk ve insan hakları da önemli görülürken daha 
ileri yaştaki gruptan katılımcılar ırkçılık ve ayrımcılık 
konularında da görüş belirtmişlerdir. Bu konular 
bütünleştirme ve genç işsizliği, kaygı ve gelecek 
hakkındaki endişeyle beraber dile getirilmiştir.  

“Özgeçmişimizi gönderiyoruz ve sadece bizim Arap ya 
da Faslı olduğumuzu görüyorlar. Bizi işe almıyorlar. 
Kağıdın üstünde adımızı görüyorlar “(Faslı erkek, 16). 

Kimlikler ve Aidiyet 

Belçikalı Türk ve Faslı gençler özellikle kişisel ve 
profesyonel  yaşamlarını etkileyen ırkçılık ve ayrımcılık 
konularıyla ilgili görünürken  aynı zamanda aidiyet 
anlamında kendilerini “tireli” olarak tanımlamışlardır. 
Görüşmeler sırasında Belçika’da büyümek ve farklı bir 
sosyal dünyayla günlük yaşamlarında karşılaştıkları kendi 
kültürel ve dini ritüelleri arasında gidip geldiklerini 
belirtmişlerdir.  

Kimlik duyguları esnek ve bulunulan kamu, okul, aile, 
akran alanlarındaki  bağlama gore değişkenlik 
göstermektedir. Birçok topluluğa olan bağlılıkları göze 
çarpar niteliktedir. Bazı Belçikalı Tükler müslüman 
kimliklerini öne çıkarırken bazıları Belçika vatandaşı 
kimliğini vurgulamıştır. Bunun yanında bazıları da 
nerede olurlasa olsunlar kendilerini  arada kalmış 
hissederek “yabancı” olarak nasıl farklı göründüklerini 
dile getirmişlerdir (ailelerini ziyarete gittiklerinde). 

Gençlerin çoğunluğu Belçika ya da Avrupa’ya ilişkin 
belirgin bir bağlılıktan söz etmemiştir. Gençler, 
Belçika’da vatanseverlik ve ulusal gurur anlamında bir 
azalma olduğunu dile getirmişlerdir. Belçikalı Türkler 
konuyu Türkiye’deki ve Belçikada’ki durumu 
karşılaştırarak  şu şekilde dile getirmiştir: 

“Türklerin daha milliyetçi olduğunu fark ettim. 
Ülkelerini Belçikalı’ların kendi ülkelerini sevdiğinden 
daha çok seviyorlar. Bir Belçikalı sanki ülkesine karşı hiç 
bir sevgi hissetmiyor gibi…” 

“Hiç gururları yok” 

“Neredeyse hiç guruları yok” 

(16-18 yaş grubundan Belçikalı Türkler) 
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Vatandaşlık ve Politika 

Katılımcıların çoğu için vatandaşlık düşüncesi siyasal 
gerçekler ve oy kullanma fırsatı olarak 

değerlendirilmiştir. Bazı genç katılımcılar sadece 

resmi oy kullanma yaşına geldiklerinde kendilerini 

vatandaş gibi hissettiklerini ve hatta bir odak grupta 

bulundukları  dönemi “vatandaşlık öncesi” olarak 

nitelendirmişlerdir. Katılımcılar içinde görece genç 

olanlar gönüllülüğü vatandaş olmak için bir fırsat 

olarak algıladıklarını ve yaşlarının tam katılım 

konusunda bir engel olarak karşılarına çıktığını 

söylemişlerdir.  

Çoğu genç oy vermenin zorunlu hale gelmesi ve  vrilen 

oyun değerinin olması hakkını önemli 

görmüşlerdir. Onlara gore bu politik katılımın 

anahtarıdır. Katılımcılardan biri İsviçre modelini 

tartışmış ve  bu modelin “daha fazla referandumla 

katılıma olanak sağlayan ve yaşa ve zorunluluğa bağlı 

olmadan oy verme özgürlüğünü tanıyan”(Belçikalı 

erkek,24) bir model olduğundan bahsetmiştir. Buna 

ek olarak politikayla ilgisi olmadığı halde oy verme 

zorunluluğu olması dile getirilmiştir. Özellikle 

Belçikalı Türk gençler göçmenler arasındaki dil 

engelini vurgulamış ve bu etmenin oy vermenin 

zorunlu olmasına ragmen sivil alandan dışlanmaya 

neden olabileceğini söylemişlerdir.  

20-26 yaş arasındaki katılımcılar arasında politikacıların 

insanları dinlemediği görüşü hakimdir.  

Katılımcılardan biri Fransa’da istihdam ve harçlarla 

ilgili olarak hükümete karşı sokakta eylem 

düzenleyen gençlere değinerek “Politikacılar 

gerçekten insanları dinlemiyor. İnsanları sokaklarda 

ekonomiyi korumak üzere  eylem yaparken 
görüyorlar fakat yine de geri çekilmiyorlar ve 
yasaları sorgulamıyorlar. Sonunda kaçınılmaz bir 

şekilde başarısız olunuyor” demistir.  

Onlara gore politikacılar vatandaşları dinlemez ve 
gençleri yalnız bırakır. Politikacıların onlara inanmadığı 
ve gençler tarafından yapılan eylemleri ciddi olarak 
değerlendirmeyip sadece okula gitmemek adına 
buldukları bir bahane olarak düşünmeyi tercih 
ettiklerini söylemişlerdir. Fakat katılımcıların da 
vurguladığı gibi gazeteciler gençlere söz hakkı 
verdiğinde gençlerin oldukça bilgili ve ilgili oldukları 
görülmektedir. Görüşmelere katılan gençler arasında 
grev ve protestolar gençlerin kendilerini ifade ettikleri 
yerlerdir fakat yukarıda da belirtildiği gibi bu eylem 
şekillerinin işe yaradığı düşünülmemektedir.  

Diğer yandan Belçika’daki güncel politik durumdan da 
bahsetmek gereklidir. Brüksel’de binlerce genç “Utanç” 
adı verilen gösteriye katılarak var olan politik krizi 
protesto etmiş ve kalıcı bir hükümet talep etmişlerdir. 
Odak görüşmeler sırasında gençler bu politik belirsizliği 
ulusal politik sisteme ilişkin güvensizlikle 
ilişkilendirmiştir.  

Bunun yanında bazıları politik krize ragmen 
Belçika’daki günlük yaşamın değişmediğini ve buna bağlı 
olarak politik krizin “normal vatandaş” üzerindeki 
etkilerini azalttığını belirtmişlerdir.  

Türk kökenli katılımcılar seçimlerde temsil 
edilmediklerini ve sosyal ve siyasal anlamda kendilerini 
marjinalize edilmiş hissettiklerini söylemişlerdir. Faslı 
gençlerse politikacıların çoğunlukla gençlerle 
oynadıklarını şu şekilde dile getirmektedir:”Yetkiliye 
gittiğimizde yapabileeği bir şeyler varsa bakacaklarını 
söylüyorlar fakat hiç bir şey olmuyor. Seçim zamanı 
gelince ise camiye geliyorlar çünkü bize ihtiyaçları var”. 
Vatandaş olarak hakları ve görevleri konusunda yeteri 
kadar bilgilendirilmediklerini düşünürken , beklenti ve 
sorumluluklarının altını çizmişlerdir. Bu da sivil ve 
politik konulara katılımlarını kısıtlar görülmektedir.  



 Lorem Ipsum 

11-12 Mayıs 2011’de Italya/Bologna’da yapılacak PIDOP Konferansı 
Dahil Olan Vatandaslar? 

Gençler, Kadınlar, Göçmenler ve Azınlıklar Arasındaki Politik ve Sivil Katılım 
 
 

PIDOP ortaklığı Bologna Üniversitesi’yle işbirliği yaparak Italya/Bologna’da 11-12 Mayıs 2011 tarihlerinde 
uluslararası disiplinlerarası bir konferans düzenleyecektir. Konferans sırasında yapılacak sunular gözden geçirilmiş 
ve üç parallel oturum ve politika konusunu tartışmak üzere bir yuvarlak masa oturumu yapılmasına karar 
verilmiştir. Belirlenen konuşmacılar: Sosyoloji Bölümü, Politika ve Uluslararası Çalışmalar, Bristol 
Üniversitesi’nden Therese O’Toole ve Psikoloji Enstitüsü, Kiel Christian-Albrechts Universitesi, Almanya’dan 
Bernd Simon vardır.  
 
Konferansta sunulacak bildiri için Kabul bitmiş olsa da konferansa katılım için hala yeterli zaman bulunmaktadır. 
Tüm araştırmacı, akademisyen, politika yapıcı ve sivil ve politik katılımla ilgili uygulamacı için katılım 
mümkündür.  
 
Daha fazla bilgi için lütfen internet sitesini ziyaret ediniz.  
http://www.pidop.unibo.it/ 
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Geçmis ve Gelecek PIDOP Etkinlikleri 

Simdiye kadar PIDOP ortaklıgına baglı olarak dört toplantı düzenlenmistir: Mayıs 
2009’da Ingiltere’deki Surrey Üniversitesi’nde;  Haziran 2009’da Belçika’daki 
Liege Üniversitesi’nde; Kasım 2009’da Portekiz’deki Porto Üniversitesi’nde ve 
Temmuz 2010’da Surrey Üniversitesi’nde. Projenin besinci toplantısı 4-5 Kasım 

2010’da, Isveç Örebro’da yapılmıştır. Ortaklığın altıncı toplantısı ise 13 Mayıs 

2011’de Bologna’da düzenlenecektir.  

PIDOP Konferansı ise Mayıs 11-12 tarihlerinde Italya, Bologna’da 
gerçeklesecektir.  

Daha fazla bilgi için lütfen internet sitesine ya da Türkiye’yi temsilen Ankara Üniversitesi, 
Egitim Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Sener ile iletisime geçiniz: 

Tulinsener72@yahoo.com 

İlgili kişiler 

http://www.fahs.surrey.ac.uk/pidop/ 

Proje yöneticisi, Dr. David Garbin,  

mailto:D.Garbin@surrey.ac.uk 

PIDOP ekiplerinin lideri, Martyn Barrett, 

University of Surrey 
mailto:m.barrett@surrey.ac.uk 

University of Liège, Belgium: Michel Born,  
mailto:mborn@ULG.AC.BE 

Masaryk University, Czech Republic: Petr  
Macek, mailto:macek@FSS.MUNI.CZ 

University of Jena, Germany: Peter Noack,  
mailto:Peter.Noack@RZ.UNI-JENA.DE 

University of Bologna, Italy: Bruna Zani,  
mailto:bruna.zani@UNIBO.IT 

University of Porto, Portugal: Isabel  
Menezes, mailto:imenezes@FPCE.UP.PT 

Örebro University, Sweden: Erik Amnå,  
mailto:erik.amna@ORU.SE 

Queen’s University Belfast, UK: Evanthia 

Lyons, mailto:e.lyons@QUB.AC.UK 
 

  

  

  

 

 


