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Bu dokümanın amacı gençlerin farklı kurumlarda, bunlar içinde de 

sendikalarda katılımının önemini anlamayı artırmak ve ayrıca Sırbistan 
Tutin'deki gençler hakkında okuyuculara birkaç bilgi vermektir. 

 
Tutin Sırbistan'ın Güney 

Batısında 30.000'den biraz fazla 
nüfusa sahip küçük bir kasabadır. 
Yaklaşık 8.000 kişi 15 ve 27 
yaşları arasındadır ki bu da toplam 
nüfusun bir çeyreğinden daha 
fazladır. Tutin, yaklaşık 
çalışabilecek kesimin %70'inin 
işsiz olması ile Sırbistan'ın en fakir 
belediyelerinden biridir. Bu 
rakamlar gençlerin karşılaştığı 
zorluklara ilişkin iyi birer 
göstergedir. 

 

                                                 
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum 
Zirvesi’ nde bildiri olarak sunulmuştur. 
 



Yine bu doküman vasıtasıyla, bu rakamların genç insanları 
faaliyetlerine dahil eden çeşitli kurumların varlığının onların bilinçlerini, 
kendilerine olan güvenlerini ve daha iyi öz yönetim sağlamalarını nasıl 
artırdığına da görebilmekteyiz. 

Öncelikle, gençler çok geniş bir fikir ve yaratıcılık kaynağı 
sunarlar. Bir yandan, gençleri bünyesinde bulunduran kurumlar da, 
kendileri için plan ve programlar yaparken gençlerin ürettiği iyi 
fikirlerden büyük oranda fayda sağlamaktadırlar. Öte yandan ise, bu tür 
durumlarda gençlerin olması onlara kendilerini özgürce ifade etme 
beceri ve alışkanlığını sağlamakta ayrıca yapılması gereken eylemlerde 
nasıl açık ve gerçekçi olunacağını da onlara öğretmektedir. Gençler, tüm 
kurumlar için çok önemli olan eğlence ve gayrete sahip kişilerdir. 

Gençlerin neden dahil edilmesine ilişkin sebeplerden bir tanesi, 
toplumun faydalı bir bireyi olarak kendilerini  büyütme şansını onlara 
verme gerekliliğidir. İşsizliğin en yüksek düzeyde olduğu ülkenin fakir 
kesimlerinde, çok fazla enerjiye sahip gençler, önceki paragrafta da 
açıkladığım üzere, bir veya daha fazla faaliyette yer almaya meyillidir. 
Şimdi ise, fakir iş piyasası gençleri aşırı içki, uyuşturucu ve en kötüsü 
suça teşvik etmektedir. Bu tür eğilimleri azaltmak için sendikalar çok 
önemli bir ol oynayabilir, çünkü gençlere enerjilerini kanalize 
edebilecekleri imkanlar sunabilir ve dolayısıyla da topluma faydalı 
olmalarını sağlayabilir. 

 

 

Bir şeye dahil olma durumu daha 
küçük yaşlarda da önemlidir, öyle 
ki bu çocuğa aidiyet duygusunu 
kazandırır. Bir genç için, kendileri 
daha iyi tanıyacaklarından ve kim 
olduklarını, hayatlarını tam olarak 
ne istediklerini bileceklerinden ve  

 
kendileri hakkında daha kendinden emin hissedeceklerinden dolayı bu 
durum özellikle önemlidir. Ayrıca hayatlarının sonraki aşamasında 
büyük bir ol oynayan sosyal becerilerini de geliştireceklerdir. 

Sendikal çalışmalarda görev alan gençler arasında, lise ve 
üniversite öğrencileri de bulunmaktadır; bu şekilde dahil olmaları onlara 
eğitime, uyuşturucuya, boş zaman faaliyetlerine ve benzeri şeylere 



akademik olmayan açıdan bakmalarını sağlamaktadır. Bu özellikle 
eğitimden bahsederken oldukça önemlidir. Sırbistan yeni metot ve 
öğretimleri kabul etmede en sonda gelen ülkelerden bir tanesidir ve 
gençler için de günümüzün hızla değişen dünyasında en güncel bilgilere 
sahip olması ayrıca önemlidir. Dolayısıyla, bir sendika onların okul 
kitapların olmayanları onlara öğretebilir. 

Tutin belediyesindeki yüksek işsizlik oranından bahsetmiştim. 
Genel olarak ülkeye baktığımızda da durum çok içi açıcı değildir. 
Sırbistan nüfusunun yaklaşık %30'u işsiz olarak geçer. Rakamlar 30 
yaşın altındaki birçok kişinin henüz iş tecrübesini bile tatmadığını 
göstermektedir. Bir yandan, yeni iş piyasası giderek daha fazla tecrübeli 
elemana ihtiyaç duymaktadır. Yani, burada zıt bir durum söz konusu. 
Öte yandan ise, insanlar kariyerlerini başlatacakları bir iş bulamazken 
işverenleri tecrübeli çalışanlar aramaktadır. Olaylara bu bakış açısından 
bakarsak, sendikalar gençlere kariyerlerini başlatma ve kendilerine 
ileride iş ararken işlerine yarayacak gerçek hayat deneyimlerini 
kazandırmaktadır. 

Gençlerin sendikalarda yer alması sadece kendileri için değil 
ayrıca sendikalar da için de çok iyidir, öyle ki gençler çok geniş fikir 
kaynaklarına sahiptir, çalışkandır, öğrenmeye meraklıdır ve 
verimlilikleri de oldukça yüksektir.  

 

 
 
Tutin küçük bir kasabadır ve yeni hayat tarzları ile küreselleşmeye 

ayak uydurmak ve değişikliklere karşı gençlerini hazırlıklı tutmak için 
elindeki tüm imkanları kullanması her şeyden önemlidir. Bu sebeplerden 



dolayı, gençlerimize geleceğimiz olarak bakmıyoruz onları bizim 
günümüz hatta şu anımız olarak görüyoruz.  
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