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Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (kısaca UNV; United Nations Volunteers) gönüllü faaliyetler aracılığı 

ile dünya çapında barışa ve kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. BM Gönüllüleri gönüllülüğün değerini 

ve küresel tanınırlığını desteklemek üzere Türkiye’nin de üyesi olduğu çeşitli uluslararası kuruluşlarla 

iş birliği içinde hareket etmektedir. BM Gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United 

Nations Development Programme, UNDP) çatısı altında çalışmaktadır. Gönüllüler çatışma, doğal afet 

gibi her türlü acil durumda ön cephede yer almaktadır. Fakat daha az görünür olmakla beraber nitelikli 

eğitim olanaklarının az olduğu, hastalık ya da yoksunluk gibi insanların dayanıklılığını imtihan eden 

olumsuzluklarla baş etmede de gönüllüler önemli roller üstlenmektedir. Özellikle kamu desteği ya da 

farklı güvenlik ağlarından yoksun pek çok topluluk için gönüllülük, kolektif risk yönetimine imkan 

tanıdığı için temel bir hayatta kalma stratejisi olarak işlev kazanmaktadır. Gönüllülüğün üniversite ve 

üniversite öğrencilerine de birçok yönden katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu bölümde 

gönüllülüğün sunduğu avantajlar ile gönüllü çalışma süreçleri üzerinde durulmakta, aynı zamanda 

üniversitelerin gönüllülük programlarını nasıl hayata geçirebileceklerine dair araştırmalara kısaca 

dikkat çekilmektedir. Üniversitelerin gönüllülük faaliyetleri için sunduğu imkanlar, gönüllülerin 

kalkınma süreçlerine katkılarını da temelden etkilemektedir. Dolayısıyla bu bölüm, öğrencilerin 

küresel, ulusal ve yerel düzeylerde gönüllülüğün potansiyelini fark etmelerine yardımcı olmak üzere 

tasarlanmıştır. Gönüllülük sosyal güvenin oluşmasına, sosyal katılımın sağlanmasına, temel hizmetlerin 

gelişmesine ve insani gelişmenin artmasına katkıda bulunabilir. Gönüllüler ve gönüllülük, ifade ve 

örgütlenme özgürlüğü ile canlı siyasi münazara atmosferi gibi destekleyici koşulların var olduğu 

ortamlarda en büyük katkıyı sağlayabilir.

GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK
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Giriş

Gönüllülüğün temelinde insanların duyduğu ihtiyaçlar ve başkalarını bu ihtiyaçları 
gidermeye sevk eden empati duygusu yatar. Birinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu yıkıma 
tepki olarak doğan çalışma kampları hareketi büyük ölçekli ilk uluslararası gönüllülük 
örneklerindendir. 1920’lerde gönüllü çalışma grupları, savaşa karşı barışçıl alternatif olarak 
oluşturulmuştur. Bu hareketten doğan uluslararası gönüllülük örgütü Uluslararası Sivil Servisi 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Service_Civil_International (Service Civil International), 1934’te 
uluslararası işbirliğini savunmak ve tahrip olmuş bölgeleri restore etmek için kurulmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası gönüllülük hız kazanarak Avustralya Gönüllüleri 
(1951), Birleşik Krallık’taki Deniz Ötesi Gönüllülük Hizmetleri (1958), ABD Barış Birlikleri 
(1961), Kanada Üniversitesi Deniz Ötesi Hizmeti (1961) ve Japon Deniz Ötesi İşbirliği 
Gönüllüleri (1965) gibi örgütlerin kurulması ile daha da yaygınlık kazanmıştır.

1962 yılında Puerto Rico’da düzenlenen Uluslararası Orta Seviye İşgücü Konferansı’nın 
(International Conference on Middle Level Manpower) sonucu olarak Uluslararası Gönüllü 
Hizmeti Sekreterliği (International Secretariat for Volunteer Service, ISVS) kurulmuştur. 
Bu kurumun amacı dünya çapında kalkınma süreçlerine yardım edecek gönüllü hizmetlerini 
desteklemektir. ISVS aynı zamanda BM Gönüllüleri programının kuruluşuna da esas 
oluşturmuştur.

2015’te BM Genel Kurulu “Barış ve Kalkınmaya Gönüllülüğü Entegre Etmek: Gelecek 
On Yıl Ve Sonrası İçin Faaliyet Planı” başlıklı 70/129 numaralı kararını açıklamıştır. Karar, 
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi”nin gerçekleşmesinde gönüllülüğün etkin rol 
oynayabileceğini öngörmektedir. 2018’de ise 124 üye ülke tarafından desteklenen “2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi İçin Gönüllülük” başlıklı 73/140 numaralı karar ile 
devletlerin BM kuruluşları, gönüllülerle çalışan organizasyonlar ve diğer paydaşlar ile işbirliği 
geliştirmeleri, aynı zamanda ülke kalkınma planive politikaları ile BM Kalkınma İşbirliği 
Çerçevesi veya eşdeğerli planlama çerçevelerine gönüllülüğü dahil etmeleri teşvik edilmiştir.

Neden Gönüllülük?

“Gençlerimiz için her zaman geleceği inşa edemiyoruz. Fakat daima 

gençlerimizi gelecek için hazırlayabiliriz.” – Franklin D. Roosevelt

Teknoloji çaği ile birlikte insanlık tarihinin gördüğü en güçlü genç nesil içinde yaşadığımız 
dönemde yetişmektedir. Cep telefonu gibi teknolojiler ya da sosyal medya gibi uygulamalar 
gençlerde daha önce görülmemiş bir güç ve potansiyel hissini uyandırmaktadır. Bu araçlar 
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ile birlikte bütünleşmiş bir nesil ortaya çıkmaktadır. Dünya çapındaki son olaylar gençlerin 
reformlara yön verecek enerji, yaratıcı fikir ve kararlılığa sahip olduklarını, ihtiyaçlarına ve 
arzularına daha duyarlı kurumların ortaya çıkmasını istediklerini göstermektedir.

Şüphesiz gençler birçok problemle de karşı karşıya kalmaktadır. Sosyal ayrımcılık, 
cinsiyet bazlı şiddet, yoksulluk ve birçok başka sorun gençlerin potansiyellerini tam olarak 
kullanabilmelerini engellemektedir ve dolayısıyla bunların çözüme ulaştırılmaları gerekir 
Gönüllülük, gençlerin güçlü sivil etkileşim hissini elde etmeleri ve içinde yaşadıkları 
topluluklarda olumlu bir dönüşüm sağlamaları adına etkili bir yoldur.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı 1976’dan beri gençlerin kalkınmada daha 
fazla rol almalarını desteklemekte ve genç gönüllüleri bu yöndeki faaliyetlerin bir parçası 
kılmada geniş bir tecrübeye sahiptir. Pek çok UNV projesi halihazırda çok sayıda genci bu 
tarz faaliyetlere dahil etmeye devam etmektedir.

Fotoğraf 1. Neden gönüllülük?

Üniversitelerin fikir düzeyinde geliştirdikleri çok sayıda projeye rağmen bunları 
gerçekleştirmek için gerekli kaynakların sınırlı olduğunu bilinen bir gerçektir. Gönüllüler 
bu karmaşık probleminin çözümü olarak görülemez. Yine de gönüllülük eğitimin önündeki 
engelleri kaldırmada ve eğitim hayatından uzaklaşmış öğrencilerle yeniden irtibata geçmeye 
katkıda bulunarak fırsat eşitliğini güçlendirmede etkili bir rol oynayabilir. Üniversitedeki 
danışma masalarından sınıf içi aktivitelerde, kampüs içi ve kampüs dışı mekanlarda, okul saatleri 
içinde ve sonrasında gönüllüler birçok aktivite ile eğitim hayatını kolaylaştırmaya yardımcı 
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olabilirler. Bu aktiviteler öğrenciler ile ailelerinin durumunu iyileştirmenin ve eğitimcilerin 
yükünü hafifletmenin yanı sıra gönüllülerin bizzat kendilerine de pek çok fayda sağlamaktadır.

Şu anda dünya üzerinde 10-24 yaşları arasında 1.8 milyar insanın yaşadığı 
hesaplanmaktadır. Bu da insanlık tarihin gördüğü en büyük genç neslin günümüzde yaşadığı 
anlamına gelmektedir. Bu genç nüfusun %90’ı gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. 
Dahası önümüzdeki yıllarda bu oranların daha da yükselmesi beklenmektedir. Bu sayılar 
dikkate alındığında, gençlere tam potansiyellerine ulaşma ve bunu açığa çıkarma imkanı 
sağlayıp onları ilgili süreçlere dahil etmeden sürdürülebilir kalkınma ve barışa ulaşmanın 
mümkün olmadığı sonucuna ulaşmak zor değildir.

Gönüllülüğün etkilerini şu şekilde maddelendirmek mümkündür: 

•  Değişimi tetikler.

•  Topluluk ve çevreye fayda sağlar.

•  Ekonomik ve sosyal katkıda bulunur.

•  Katılım için fırsatlar oluşturur.

•  Vatandaşlar arasında güven ve karşılıklılığı inşa ederek daha uyumlu toplumu 
mümkün kılar.

•  Marjinalleştirilmiş gruplar dahil herkesi güçlendirir.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı (UNV)

  “Dünya Gönüllüler Günü'nde, bütün devletlere gönüllülüğü teşvik etmeleri, gönüllü 
faaliyetlere destek vermeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları elde etme  
çabalarında gönüllülerin katkısını takdir etmeleri çağırısında bulunuyorum.  

Gönüllüler içten teşekkürlerimizi hak ediyor”

BM Genel Sekreteri António Guterres

BM sisteminin bir alt birimi olarak UNV, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından yönetilmektedir. İlk UNV ofisi 1971’de New York’ta açılmış, ilk “koordinatörlük” 
(bugün “Genel Koordinatörlük”) görevini ise İranlı diplomat Assad K. Sadry üstlenmiştir.

16 Aralık 1976’da alınan 31/131 numaralı BM Genel Kurulu kararı ile üye ülkelere 
BM’nin genç programlarının (özellikle de gençlerin kalkınma faaliyetlerine katılımını 
artıracak pilot projeler ve genç çalışanlara yönelik eğitim programları) gerçekleştirilmesinde 
UNV’nin ana birim olması konusunda çağrıda bulunulmuştur.
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17 Aralık 1985’te BM Genel Kurulu 40/212 numaralı kararıyla 5 Aralık gününü Ekonomik 
ve Sosyal Kalkınma için Dünya Gönüllüler Günü (bugünlerde International Volunteer 
Day’in kısaltması IVD olarak bilinmektedir) olarak ilan etmiştir. Karar, devletleri “yurtiçi ve 
yurtdışında gönüllülerin önemli katkısına yönelik farkındalığı artırmaya” davet etmektedir. 
Bu tarihten itibaren Dünya Gönüller Günü üye ülkeler tarafından kutlanmaya başlamıştır. 
Türkiye’de de Dünya Gönüllüler Günü BM Gönüllüler Programı ve ilgili aktörlerin 
önderliğinde 2012’den itibaren kutlanmaktadır.

1980’lerin ikinci yarısında vurgu insani mücadeleye dönmüştür. Soğuk Savaş’ın sona 
ermesi ve Berlin Duvarı’nın yıkılışı gibi olayların işaret ettiği küresel dönüşüm süreci ile 
birlikte pek çok ülkede uluslararası işbirliği temelli gönüllü programlarına daha büyük ihtiyaç 
olduğu vurgulanmaya başlanmıştır.

Uluslararası gönüllülük ve kalkınma konusunda ikinci üst düzey devletlerarası UNV 
toplantısı ise Lesotho’nun başkenti Maseru şehrinde yapıldı. Katılımcılar tarafından kabul 
edilen Maseru Beyannamesi gönüllülüğün en etkili kalkınma araçlarından biri olduğunu teyit 
etmektedir.  Beyanname aynı zamanda acil durumlarda müdahil olabilecek bir yapı olarak 
UNV’nin kapasitesini kurumsallaştırma çağrısında bulunmaktadır.

1988’de UNDP Yönetim Kurulu’nun 1988/38 numaralı UNV programına dair kararı, 
kurumun kadrosunun çeşitlendirilmesi adına “kadın ve yaşlı gönüllülerin katılımının 
artırılması konusunda” tavsiyede bulunmaktadır.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu her yılın 5 Aralık gününü Dünya Gönüllüler Günü olarak belirlemiştir.  
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, gönüllü faaliyetlerin önemine ve gönüllülerin toplumlara sağladığı 
katkının değerine dikkat çekmek üzere tüm dünyada gönüllüler, gönüllülerle çalışan kuruluşlar, BM ku-
ruşları ve ilgili bütün kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından 1985 yılından beri kutlanmaktadır. 

Gönüllülük ve gönüllüler 2030 Gündemi’nin en önemli itici güçleri arasında yer almaktadır. Bu çerçeve-
de her toplumun kendi geleceği hakkında söz sahibi olması gerektiğine dair farkındalığın artması ile her 
geçen yıl 5 Aralık kutlamalarına daha çok kişi ve kuruluş katılmaktadır.
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Fotoğraf 2. Birleşmiş Millet Gönüllüleri.

1989-91 yılları arasında UNV, UNDP ile Afrika 2000 Ağı (Africa 2000 Network) arasında 
işbirliği geliştirilmesini sağlamıştır. Bu işbirliği ile halk seferberliği ve küçük toplulukları 
güçlendirme üzerinden hareket eden yerel gönüllülük esaslı kuruluşların sürdürülebilir 
yoksullukla mücadele kapasitelerini yükseltmek için gerekli kaynakları sağlamak ve 
potansiyellerini yönlendirmek hedeflenmiştir.

1971’den beri gönüllülük faaliyetlerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 
Gönüllülüğün sosyal kalkınmayı destekleme rolü konusunda BM tarihindeki ilk görüşme, BM 
İktisadi ve Sosyal Konseyi’nin (Economic and Social Council, ECOSOC) Sosyal Kalkınma 
Komisyonu’nun (SCocD) 39. oturumunda gerçekleşmiştir. Bu oturumda gerçekleştirilmesi 
öngörülen devletlerarası müzakere öncesinde UNV tarafından oluşturulan özel uzman 
heyeti bir toplantı yapmıştır. Bu toplantı sonucunda gönüllülüğü yoksullukla mücadele, 
sürdürülebilir kalkınma, toplumsal entegrasyon ve özellikle de sosyal dışlanma ve ayrımcılığı 
aşmaya yönelik stratejilerin önemli bir parçası olarak tanıyan karar taslağı (E/CAN/2001/L.4) 
hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Kimdir?
Birleşmiş Mileltller Gönüllüleri BM kuruluşları, hükümetler ve diğer ortakların talebi üzerine istihdam 
edilirler. Çalışma alanları genellikle kalkınma programları, insani faaliyetler ve barışı koruma çalışmaları 
üzerinedir. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye’deki çeşitli BM kuruluşlarında da görevlendirilmek-
tedirler. COVID-19 sürecinde de aktif rol üstlenmişlerdir.

Her yıl yaklaşık 158 ülkede 191 ulustan 10 bine yakın nitelikli ve deneyimli kişi BM Gönüllüsü olarak 
farklı alanlarda görev almaktadır. Bu kişiler barışa katkı sağlama ya da kalkınma alanında fark yaratmaya 
çalışan profesyonel kişilerdir. BM gönüllülerinin yaş ortalaması 37’dir ve ilgili alana dair 5 ile 10 yıl 
arasında değişen bir deneyime sahiptirler. BM gönüllülerinin üçte biri kendi ülkelerinde hizmet verirken, 
geri kalanları uluslararası görevleri yerine getirmektedir. UNV ayrıca çevrimiçi gönüllülük hizmetini 
kullanarak gönüllülerle sürdürülebilir kalkınma için çalışan kuruluşlar arasında bağlantı kurmaktadır.



185Narendra MISHRA, Nil MEMİŞOĞLU

UNV Programı’nın gönüllülüğe dair diğer bir katkısı, Dünyada Gönüllülüğün Durumu 
Raporları’dır (State of the World’s Volunteerism Reports, SWVR). SWVR raporları 
“gönüllülüğün daha iyi anlaşılmasını (destekleme ve) onun evrenselliğini, kapsamını ve 
erişimini 21. yüzyıldaki yeni trendlerle beraber sergileme” amacıyla hazırlanmaktadır. İlk rapor 
2011’de, sonrakiler 2015’te ve 2018’de yayımlanmıştır. İlk rapor evrensel değerler ile küresel 
refah arasındaki ilişkiyi incelerken, ikincisi “yönetişimi dönüştürmek” altbaşlığı ile devlet ile 
vatandaşlar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine gönüllülüğün rolüne odaklanmaktadır. Üçüncü 
rapor ise gönüllülüğü ve toplumsal dayanıklılığı ele almaktadır. 2022’de yayımlanan “Building 
Equal and Inclusive Societies (Eşit ve kapsayıcı toplumlar yaratmak)” başlıklı dördüncü raporun1 
konusu ise toplumdaki sosyal sözleşmelerdir. Her SWVR raporu gönüllülüğün toplumsal barış 
ve kalkınmaya katkısını özgün bir tema etrafında incelemektedir.rvuq?e‚››?b–„ƒ·?zdfl¤|?z§|??QUNPONPP??PXYQP??o¢¤ƒ?P

State of the World’s 
Volunteerism Report2015
Transforming Governance

Executive Summary

2022 State of the World’s 
Volunteerism Report

Building Equal 
and Inclusive 
Societies

Görsel 1. UNV tarafından yayınlanan Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporları.

1 https://swvr2022.unv.org/wp-content/uploads/2022/02/UNV_SWVR_2022.pdf
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2012’de BM Genel Kurulu 67/138 numaralı kararı ile UNV tarafından gelecek on yılda 
gönüllülüğün barış ve kalkınmaya etkisine dair bir plan hazırlanmasını talep etmiştir. Bu dönemde 
UNV küresel düzeydeki gönüllü faaliyetleri raporlamanın yanı sıra dünyaya gönüllülüğün önemini 
anlatmak üzere Gönüllü Faaliyetler Fark Yaratıyor (Volunteer Action Counts) kampanyasını 
başlatmıştır. 2012 yılındaki Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına 
kadar 64 milyon faaliyet kaydedilmiştir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 28 Haziran 2012’de BM 
Genel Kuruluna yaptığı konuşmada gönüllülük faaliyetlerini “tabandan yayılan halk kararlılığının 
harikulade kanıtı […] Rio+20’nin küresel değişim hareketini nasıl seferber ettiğinin bir örneği” 
olarak tanımlamıştır. Rio+20’nin kazanımlarına dayanarak UNV, gönüllülüğün barış ve kalkınmaya 
katkısına dair farkındalığını daha da arttırmak ve gönüllülüğün 2015 sonrası kalkınma gündemine 
entegrasyonunu duyurmak için “Gönüllü Faaliyet Fark Yaratıyor” kampanyasına devam etmektedir.

Gönüllülük ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

2001’deki Uluslararası Gönüllüler Yılı’ndan itibaren gönüllü faaliyetlerin barış ve kalkınmaya 
yaptığı önemli katkılara dair küresel farkındalık her geçen gün artmaktadır. BM Genel Kurulunun 
A/RES/56/38 numaralı kararı ile gönüllülük yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma, 
toplumsal entegrasyon ve özellikle de sosyal dışlanma ve ayrımcılığı aşmaya yönelik stratejilerin 
önemli bir parçası haline gelmiştir. Gönüllülük, doğru yapı ve destekle, 2030 Gündemi’ni 
gerçekleştirme çabalarının, 2030 Gündemi’nin koyduğu hedeflere dair farkındalığı artırmanın ve 
aynı zamanda da sosyal yardımlaşmaya katılımın aracı olarak görülmektedir. 

2030 Gündemi’nin özünü 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) oluşturmaktadır. 
Bu 17 amaç sürdürülebilirliğin sosyal, çevresel ve iktisadi boyutlarını hesaba katmaktadır. 
25 Eylül 2015’te alınan A/RES/70/1 numaralı BM Genel Kurulu kararı insan nesli ve 
gezegenimiz için kritik önemde olan beş alanı belirtmektedir.

Görsel 2. Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeni Küresel Tanımı: 2030 Gündemi (Global Goals, 2016).
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Dünyamızı Değiştirmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi

2030 Gündemi dünya refahı için hazırlanmış bir faaliyet planıdır. 2030 Gündemi 
ayrıca evrensel barışı daha geniş bir özgürlük alanı ile deneyimlemeyi ve güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. UNV, her tür ve dereceden yoksulluğu ortadan kaldırmanın küresel düzeyde 
en ciddi zorluk olarak karşımızda olsa da sürdürülebilir kalkınma için zaruri bir şart olduğunun 
farkındalığına sahiptir. Bütün ülkeler ve paydaşların işbirliği içinde bu hedefli gerçekleştirmesi 
öngörülmektedir. İnsanoğlunu yoksulluğun zulmünden kurtarmaya ve gezegeni iyileştirip 
güvenceye almaya yönelik bir kararlılık sergilenmektedir. UNV, dünyayı sürdürülebilir ve 
dayanıklı hale getirmek için gereken cesur ve dönüştürücü adımları atma konusunda azimlidir 
ve bu ortak yolculuğa çıkarken hiç kimsenin geride bırakılmamasına önem vermektedir

17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 hedef bu yeni küresel gündemin evrenini 
belirler. 2000 yılında belirlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne dayanmakla beraber onların 
elde edemediklerini tamamlamayı amaçlamaktadır. İnsan haklarını bu hedeflerin önemli bir 
parçasıdır. Cinsiyet eşitliği, bütün kadınların ve kızların güçlendirilmesi de önemli maddelerden 
biridir. Bütünleşmiş, bölünmez ve sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunun, yani ekonomik, 
sosyal ve çevresel boyutların dengede tutulması öncelikli hareket noktası olmuştur.

Ana ve alt hedefler gelecek 15 yıl içinde insanlık ve gezegen için kritik öneme sahip 
alanlarda yapılacak faaliyetleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde SKAlar 5 temel 
başlık altında ve gönüllülük ile ilişkileri çerçevesinde incelenecektir: 

İnsanlar (SKA 1, 2, 3, 4, 5)

A/RES/70/1 numaralı BM Genel Kurulu kararı; insan neslinin bu kritik döneminde her tür 
ve dereceden yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması ve insanların haysiyetli, eşit ve sağlıklı bir 
çevrede potansiyellerine ulaşabilmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyor. Bu çerçevede SKA 
1 “Yoksulluğa Son”, SKA 2 “Açlığa Son”, SKA 3 “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”, SKA4 “Nitelikli 
Eğitim” ve SKA 5 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” doğrultusunda ortak çabaları teşvik etmektedir.

Görsel 3. İnsana Yönelik SKA’lar.
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Aşırı yoksullukta düşüş kaydedilse de 2030’da küresel düzeyde yoksulluğu sona erdirmek 
henüz mümkün görünmemektedir. Hatta eşitsizliğin bir yandan ülkelerin içindeki toplumsal 
gruplar diğer yandan ise farklı ülkeler arasında yükseldiği bir gerçektir. Yoksulluk, açlık ve 
hastalıklar en yoksul ve savunmasız insan gruplarında ve ülkelerde yoğunlaşmış durumdadır. 
Kırsal bölgelerdeki aşırı yoksulluk oranı kentsel alanlardaki seviyenin üç katından fazladır. 
Gebelikte anne ölümlerinin %90’ından fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde kaydedilmektedir. 
Bodur kalan çocukların dörtte üçü Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’da yaşamaktadır. Kadınlar 
ve kızlar orantısız bir şekilde ücretlendirilmeyen ev işlerinin hemen hepsini yapmaktadır ve 
karar verme otonomisinden büyük ölçüde yoksundurlar. Kadınlar iş gücünün %37’sine tekabül 
etmektedir, fakat kadınların ancak %27’si yönetim mevkiine ulaşmaktadır. Temiz içme suyuna, 
sıhhi tesisata ve hijyene ulaşım gibi tedbirler her yıl milyonlarca hayatın kurtarılmasına 
imkan tanıyabilir. Temel yaşam koşullarının sağlanması özellikle bu hizmetlerden yoksun 
bölgelerde okul katılımını yükseltebilir. Sahra Altı Afrika’da eğitimden geri kalmış 200 
milyon çocuğun olduğu öngörülmektedir. Bu çocukların okuma ve matematik konusunda 
becerisinin geliştirilmesi, onlara yoksulluktan çıkmada yardımcı olacaktır. Bunun uzun vadeli 
etkisinin ise bölgenin küresel piyasada daha iyi rekabet edebilmesi olduğu öngörülebilir. 
Sorunlar nasıl birbiriyle bağlantılıysa, yoksulluğun, eşitsizliğin, iklim değişikliğinin ve diğer 
küresel problemlerin çözümleri de birbiriyle bağlantılıdır.

Gönüllülük bazlı toplumsal girişimlerin yoksul topluluklara kaynak kıtlığından dolayı 
hizmet sağlamada yaşanana sıkıntılara veya devletlerin vatandaşlara hizmet sunmayı 
beceremediği durumlara tepki olarak ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu tepki bir ortak sese 
dönüşerek vatandaşlar adına devletten sorumluluklarını yerine getirmesini talep etmektedir. 
İktisadi krizler, yoksulluk, sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılar vb. durumlar insanları birbirine 
yardım etmeye ve ortak bir ses bulmaya teşvik eder. Toplum gönüllüleri aşılarla önlenebilen 
hastalıklarla mücadele, temiz suya erişim, sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması, 
okuma yazmanın yaygınlaştırılması ve bunların yanı sıra kadınlar, azınlıklar ve diğer 
marjinalleştirilmiş gruplara karşı sergilenen şiddet ve dışlanma ile mücadele gibi süreçlerle 
eşitsizliklerin azalmasında etkili rol oynamaktadır.

Gönüllülük geçmişi, sosyal statüsü ya da bireyleri birbirinden ayıran diğer toplumsal 
farklılık türlerine dair bir ayrım gözetmeden herkesin kolayca parçası olabileceği bir 
faaliyet biçimidir. Bireyler gönüllülük aracılığıyla kabiliyetleri ve yeterlilikleri çerçevesinde 
yaşadıkları toplum içinde daha büyük bir rol oynama fırsatını yakalarlar. Gönüllülük insanlara 
birlikte yaşadığı kişilere karşı sorumluluk duygusu kazandırır. Gönüllülük sivil etkileşimi 
güçlendirir, sosyal katılımı artırır, dayanışmayı derinleştirir. Gönüllülüğün bir diğer önemli 
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katkısı ise, başkalarına ilham vererek sürdürülebilir kalkınmanın topluluklarda kök salması 
için gerekli dönüşümü temellendirmesidir.

Gönüllüler içinde çalıştıkları topluluk ile etkileşimi artırdıkça yerel önceliklere ve kültürel 
hassasiyetlere dair daha fazla farkındalık kazanırlar. Dolayısı ile gönüllülük faaliyetleri 
toplulukların 2030 Gündemi’ne uyumlanması noktasında büyük bir avantaj kazandırmaktadır. 
Toplum gönüllüleri dışlanmış grupların geride bırakılmaması, kalkınma mücadelelerinin 
yerel bağlama uygun şekilde ele alınması, kadınların ve kızların ihtiyaçlarının dikkate 
alınması, herkesin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması ve insanların seslerinin karar alma 
süreçlerinde duyurulması için gayret sarf etmektedir. Gönüllülük küresel ve ulusal gündem, 
strateji ve girişimlerin tamamlayıcısı olarak hayat bulur. 

UNV Türkiye Ofisi’nin Çalışma Alanları Nelerdir?
Türkiye Ofisi 2012 senesinde ülkedeki gönüllülük potansiyeli göz önünde bulundurularak ve BM 
kurumlarına BM Gönüllüleri istihdam etmek amacıyla kuruldu. Kurulduğu günden bu yana farklı BM 
Örgütlerine BM Gönüllüsü istihdamı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’de 2013 senesinden bu 
yana kamu kurumları, sivil toplum, akademi ve özel sektörden gelen “Gönüllülük ve Yasal Mevzuat” 
taleplerini dikkate alarak atılması gereken adımlar, iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gereken başlıklara 
dair ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışmalar yürütmektedir.

2019 yılının Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 2021 yılının da Türk Kızılayı tarafından “Gönüllülük Yılı” ilan 
edilmesinin ardından ülkedeki gönüllülük faaliyetleri de ivme kazanmıştır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün (STİGM) kurulmuş ve halihazırda gönüllülük alanında 
yapılan etkinlikler ve hazırlanan mevzuata ilişkin çalışmalar STİGM liderliğinde sürdürülmektedir. UNV 
Türkiye Ofisi de bu süreçte daha elverişli ve kapsayıcı bir altyapının oluşması için kamu-STK işbirliğini 
artırmak üzere çalışmalar yürütmektedir.  

Türkiye’de gönüllülüğün görünür olmasında en önemli rolü üstlenen Türk sivil toplumu ve gönüllüler de 
bahsi geçen gelişmeler karşısında alandaki uzmanlıklarını her fırsatta kamu yetkilileriyle paylaşmakta 
ve sahadaki ihtiyaçlara dair ilgili birimleri bilgilendirmektedir. Bunun en güzel örneği 2013 yılı Mayıs 
ayında UNV Türkiye Ofisi öncülüğünde kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin (UGK) yürüttüğü 
çalışmalardır. UGK gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaç edinmiş 
aktörleri bir araya getirerek iş birliğini desteklemeyi ilke edinmiş Türkiye’deki ilk stratejik platformdur. 
UNV, UGK ve ilgili bütün kamu ve sivil paydaşlar her sene 5 Aralık tarihinde Dünya Gönüllüler Günü 
kapsamında Türkiye’de gönüllülüğün yaygınlaşması için mevcut durumu tartışmakta, gelecekte yapılması 
gerekenler için bir yol haritası oluşturma üzere gönüllülüğün ekonomik ve sosyal katkılarına vurgu 
yaparak 2030 Gündemi - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “kimseyi geride bırakmamak” 
düsturuyla çalışmalar yürütmektedir. UGK Temmuz 2021 itibariyle 42 üyesi ile birlikte çalışmalarına 
devam etmektedir. 2021-2023 dönemi Genel Sekreterliğini Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), 
SosyalBen Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yürütmektedir. (UGK hakkında daha fazla 
bilgiye http://ugkturkiye.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.)
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İnsanların hayatlarını etkileyecek kararların onların katılımıyla alınması, bu kararların 
ihtiyaçlara göre şekillenmesini, kabulünü ve uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Kadınlar, 
engelliler, gençler, HIV/AIDS hastaları veya azınlıklar gibi savunmasız ve ötekileştirilen 
gruplar için karar alma süreçlerinde hazır bulunmak hayati bir öneme sahiptir. Gönüllülük 
faaliyetleri aracılığıyla örneğin HIV/AIDS, tüberküloz, malarya ya da ebola gibi bulaşıcı 
hastalıklara ve daha ileri bir aşamada her tür ve dereceden sağlık sorunlarına dair topluluk 
düzeyinde (özellikle ulaşılması zor topluluklarda) farkındalık yaratmaktadır. Gönüllülük, tıbbi 
tecrübeye sahip fakat halkın ancak sınırlı bir kesimine erişme imlanı olan uzmanların ve sağlık 
kurumlarının sahip olduğu profesyonel bilgileri topluluklara ulaştırmakta, aynı zamanda da 
sahadaki durumu değerlendirilip söz konusu aktörlerin daha geniş halk kitlelerine erişiminin 
önünü açmaktadır. Bu anlamda gönüllüler epidemilerde ve acil durumlarda sağlık risklerine 
karşı toplulukların dayanıklılığını güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır.

Dünyanın her yerinde gönüllülerden, özellikle de genç gönüllülerden, öğretmenler olarak 
faydalanılmaktadır. Pek çok ülke ulaşılması zor topluluklar için spesifik dersler (örneğin fen, 
dil eğitimi) için yeterince kalifiye öğretmen atamakta zorluk yaşamaktadır. Bu açık gönüllüler 
tarafından kapatılmaktadır. Genç gönüllüler sadece öğretmenlik yapmakla kalmayıp aynı 
zamanda çocukları okul saatleri dışında da desteklemekte ve onlara sınav hazırlıklarında 
yardımcı olmaktadır. Genç gönüllü öğretmenler tarafından desteklenen çocuklar eğitim 
hayatında daha iyi performans göstermekte, dolayısıyla da daha iyi iş bulma imkanına 
kavuşmaktadır. Bu kişilerin erken evlilik yapma ve aşırı yoksulluğun içine sürüklenme 
ihtimallerinin de düştüğü görülmektedir. Gençler gönüllü öğretmenlik yoluyla aynı zamanda 
yeni beceriler elde etmekte ve böylece ileride işe alınma ihtimallerini yükseltmektedirler. 
Gönüllü öğretmenler çoğunlukla daha büyük gönüllülük ağlarının ve devlet tarafından 
desteklenen veya yönetilen ulusal hizmet birimlerinin  üyesi olarak faaliyette bulunmaktadır. 
Ulusal ve yerel düzeyde gönüllülük programlarının devlet kurumlarıyla işbirliği halinde 
geliştirilmesine yönelik UNV bünyesinde geniş bir tecrübe ağı bulunmaktadır.

Gönüllüler sağlık, beslenme, eğitim, sıhhi tesisat ve sosyal koruma gibi en önemli sosyal 
hizmetlerin sağlanmasında ön cephededir. Bu özellikle de yeterince hizmet alamayan kırsal 
topluluklar, dışlanmış gruplar ve insani yardım gerektiren durumlar için geçerlidir. Üyesi 
oldukları topluluklar içinde gönüllülük yapan bireyler, yerel halk tarafından daha güvenilir 
bulunmakta, bu da halk ve hizmeti sunanlar arasında verimli bir irtibatın sağlanmasını 
mümkün kılmaktadır. Hassas toplumsal sıkıntılara dair üretilecek hizmetlerde yerel gönüllüler 
içinde yaşadıkları toplulukların bağlam ve kültürel hassasiyetlerine hakim olduklarından daha 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 
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Gezegen (SKA 6, 12, 13, 14, 15)

Bugün geleceğimizi tehdit edecek düzeyde en acil müdahale gerektiren alanlardan biri 
iklim değişikliğidir. A/RES/70/1 numaralı BM Genel Kurulu kararı gezegenimizin ve gelecek 
nesillerin çevresel bozunma korunması çağrısı yapmaktadır. Buna göre sürdürülebilir üretim 
ve tüketim ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve iklim değişikliğine 
karşı acil müdahale öncelikli hareket planları içinde yer almaktadır. Bu çerçevede SKA 6 
“Temiz Su ve Sanitasyon”, SKA 12 “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, SKA 13 “İklim Eylemi”, 
SKA 14 “Sudaki Yaşam” ve SKA 15 “Karasal Yaşam” doğrultusunda ortak çabaları teşvik 
etmektedir.

Görsel 4. Gezegene Yönelik SKA’lar.

İklime bağlı ve jeofizik doğal afetlerin 1998-2017 yıllarında 1,3 milyon hayat kaybına 
sebep olduğu tahmin edilmektedir. Afetlerden kaynaklı can kaybının %90’ı düşük ve orta 
gelirli ülkelerde yer almaktadır. Bunun da ötesinde, iklim değişikliği gıda üretimini riske 
atmaktadır. Söz konusu risk çerçevesinde küresel düzeyde gıda kıtlığı ve açlığın ortaya 
çıkması ve 2050’ye kadar 140 milyon insanın göçe zorlanması beklenmektedir. The Internal 
Displacement Monitoring Centre (IDMC), 2017 yılında afetlere bağlı 18,8 milyon ülke içi 
yerinden olma vakası kaydetmiştir.

Olumsuz çevresel durumlara karşı harekete geçme kararındaki topluluklar açısından 
gönüllülük kritik öneme sahiptir. İyi desteklendiği durumda gönüllülük, bir topluma doğal 
afetler karşısında yalnızca dış kaynaklara dayanmak zorunda kalmadan kendi kaynakları ile 
ayakta kalma konusunda yardımcı olabilir. Gönüllülük insanların değişen çevresel koşullara 
aktif bir şekilde uyum sağlayarak iyi yaşama potansiyellerinin desteklenmesini sağlamaktadır. 
Gönüllülük gelişmekte olan küçük ada ülkeleri gibi kronik olarak çevresel tehlikelere karşı 
savunmasız toplumların bile acil durumlar karşısındaki kapasitelerinin güçlendirilmesini 
tetiklemektedir. İnsanlar afet durumlarında ilk olarak afetten doğrudan etkilenenlere yardım 
etme refleksi gösterirler. Bu çoğunlukla organize olmaktan ziyade spontane bir şekilde gelişir. 
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Gönüllülük faaliyetleri ise yerel topluluklar ve bireyler arasında farkındalık yaratarak söz 
konusu durumlarda daha bilinçli ve organize hareket edilmesini önünü açar.

Birçok hükümet bir kriz durumu karşısında hazırlıklı olmak üzere ulusal afet yönetim 
stratejileri hazırlamaktadır. Şüphesiz devlet politikaları ve kalkınma ajanslarının müdahaleleri 
bu tür durumlar için kritik bir öneme sahiptir, fakat sosyal ağlar ve kolektif sivil eylemlerin de 
afetle mücadele süreçlerini desteklemesi beklenir. Sosyal ağlar mağdurların ihtiyaç duyduğu 
maddi, ayni ve lojistik yardımlar konusunda başvuru mekanizmaları olarak kullanılabilirler. 
Gönüllülüğe dayalı ağlar ve eylemler bu şekilde politika ve pratik arasındaki açığın 
kapatılmasına yardımcı olabilirler.

Paris İklim Anlaşması (United Nations, 2021), Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 
(SFDRR) (United Nations, 2021) ve Yeni Kentsel Gündem (Habitat, 2021) tarafından 
desteklenen 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) politika 
belirleyicilerinin, şirketlerin ve bireylerin küresel kalkınmada yaşanan zorluklar karşısında 
çözüm üretme süreçlerine bakışlarında eşi benzeri görülmemiş bir değişim yaratmıştır. 
Sürdürülebilir bir yönetim ve hayat için toplumsal dönüşümü ihtiyaç duyulmaktadır. Paris 
Anlaşmasında ve SFDRR’de iklim değişikliği tarafından tetiklenen afetlerden etkilenen 
insanları desteklemek adına gerçekleştirilecek eylemler ile nesiller arası ve topluluk içi 
dayanışmanın temelinde yatan dönüştürücü gücün gönüllülükten kaynaklandığı kabul 
edilmektedir.

Paris Anlaşması’nda belirtildiği üzere küresel iklim değişikliğinin azaltılmasının 
ve değişen çevresel koşullara uyum sağlamanın yolu insanların kitlesel olarak eylemde 
bulunabilmelerinden geçmektedir. Gönüllülüğün bir toplum içindeki bütün paydaşları bir 
araya getirmesi öngörülmektedir. Bugüne kadar gönüllüler birçok sivil hareketin temelini 
oluşturmuş, büyük çaplı kolektif eylemlerle farkındalık yaratmış ve birçok harekete hız 
kazandırmıştır.

İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı dayanıklılık büyük oranda toplumun sosyal 
sermayesine bağlıdır. Sendai Çerçevesi’nin 3. Eylem Önceliğinde belirtildiği üzere 
dayanıklılık büyük ölçüde Afet Risk Azaltma (Disaster Risk Reduction, DRR) sistemleri, 
yaşam standardını yükseltme programları ve okullarda yapılacak afet farkındalık eğitimleri 
gibi sosyal sermayeyi oluşturan ve yapısal olmayan tedbirlere dayanır. Gönüllülüğün yüksek 
seviyede olduğu ülkeler ve topluluklar ekonomik ve sosyal olarak daha canlı, sosyal uyumları 
ve güvenleri daha yüksektir; dolayısı ile iklim değişikliği kaynaklı afetler gibi küresel 
zorluklarla baş etmek için daha hazırlıklıdırlar.
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Görsel 5. Birleşmiş Milletler Türkiye.

2016 yılında Marakeş’te gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Konferansı eyleme 
odaklanması ve küresel stratejilerin ancak yerel düzeyde gösterdikleri etkiler kadar anlamlı 
olduklarını kabul etmesi yönüyle Paris Anlaşması'nı ilerletmiştir. Paris Anlaşması ve Sendai 
Çerçevesi topluluk düzeyindeki faaliyetleri öncelemiştir. Gönüllülük yerel tecrübeleri 
harekete geçirmek suretiyle küresel düzeyde farklı bölgeler arasındaki bilgi alışverişini 
kolaylaştırmakta ve toplulukları iklim değişikliği konusunda mobilize ederek politikanın 
eyleme çevrilmesine yardım etmektedir. Gönüllü oluşumların uluslararası anlaşmaları 
yerel düzeyde uygulamama dönüştürmesi küresel iklim değişikliği siyasetinde sergilenen 
sorumluluğun demokratik bir nitelik kazanmasını sağlamaktadır. 2015 sonrasına dair Sentez 
Raporu’nda, BM Genel Sekreteri gönüllülüğü SKA’lar için “etkili ve her aşamasında önemli 
uygulama aracı” olarak nitelemiş ve “ölçeklenebilir eylem için devletler ve insanlar arası 
etkileşimin yeni alanlarını sağlama” rolü üzerinde özellikle durmuştur.

Gönüllü ağları sayesinde insanlar çevre konusunda yasal ve siyasal çerçevelere dair bilgi 
edinebilmekte ve bu konularda başkaları ile müzakerelerde bulunabilmektedir. Gönüllülük 

Türkiye’de BM Gönüllülerinin Faaliyet Gösterdikleri Alanlar Nelerdir?
BM Gönüllüleri; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 
(UN Women), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) 
ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO) başta olmak üzere Türkiye’deki BM 
Kuruluşlarının hemen hemen hepsinde aktif olarak yer almaktadır (https://turkey.un.org/tr/ adresine 
giderek Türkiye’deki BM kuruluşlarının listesini görebilirsiniz.)

BM Gönüllüleri’nin görev alanları bağlı bulundukları kuruluşların yetki alanlarına göre değişmekle 
beraber, gönüllülüğün getirdiği özgün katkılar ile birlikte her geçen yıl çeşitlenerek artmaktadır. İnsani 
yardımdan toplumsal cinsiyet eşitliğine, gençlik çalışmalarından iletişim ve koordinasyona geniş bir 
kapsamda destek veren gönüllülerin hikayeleri pek çok kişiye ilham olmaktadır. Çoğunluğu İstanbul, 
Ankara ve Gaziantep’te olmak üzere her yıl 100’ü aşkın ulusal ve uluslararası gönüllü Türkiye’de BM 
Gönüllüsü olarak görev yapmaktadır.
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aynı zamanda çevreye dair geliştirilecek faaliyetler açısından sürdürülebilir gelir elde etmeyi 
ve belli başlı davranışların çevresel etkisi konusunda bireyleri bilinçlendirmeyi sağlayan en 
önemli kanaldır. Örneğin gönüllü ağları bir yerli halkı içinde yaşadığı ormanın karbon yutağı 
olarak kullanımı veya biyoçeşitliliğin korunması konusunda karar verme mekanizmalarına 
dahil etme potansiyelini içinde barındırır.

Etkili afet önleme, risk analizi ve acil durum planlaması büyük miktarda yüksek kaliteli 
veri gerektirir. Fakat iklim değişikliğine uyum sağlama ve afet risk azaltma açısından önemli 
birçok bölgeye dair güvenilir nüfus veya afet verilerine ulaşmak mümkün değildir. Gönüllüler 
üzerinden bu tarz zorluklar aşılabilmektedir, zira gönüllüler internet erişimi olmayan uzak 
yerlerden bile bizzat o bölgelere giderek veri toplayabilmektedir.

Refah (SKA 8, 9, 10, 11)

A/RES/70/1 numaralı BM Genel Kurulu kararı bütün insanların refah içinde yaşama hakkı 
olduğuna dikkat çekmekle birlikte ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişimin doğa ile uyumlu 
şekilde gerçekleşmesi gerektiğine dair çağrı yapmaktadır. Bu hedefe varmak için üzere, SKA 
8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, SKA 9 “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, SHK10 
“Eşitsizliklerin Azaltılması” ve SHK11 “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” çerçevesinde 
ortak çabaları teşvik etmektedir.

Görsel 6. Refaha Yönelik SKA’lar.

2014 yılı istatistiklerine göre 15-24 yaş arası genç erkeklerin %92,58’i ve genç kadınların 
%88,61’i okur yazar durumundadır (SDG Tracker, 2021). Bu da şu anda insanlık tarihinin en 
iyi şekilde eğitilmiş nesli ile karşı karşıya olduğumuz anlamına gelmektedir. Bununla birlikte 
gençlerde işsiz kalma ihtimalinin yetişkinlere göre üç kat daha yüksek ve genç işsizliğinin 
2017’de %17 olduğu(United Nations, 2021) dikkate alınırsa, gençlerin iş piyasasına girişte 
ve bu piyasada tutunmada zorluk çektiklerinin altını çizmek gerekir. Şu anda gençlerin 
beşte biri kısaca NEET (Not in Education, Employment, or Training) olarak ifade edildiği 
şekliyle ne okumakta ne çalışmakta ne de eğitim görmektedir. Şüphesiz küresel düzeyde 
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farklı iktisadi gelişkinlik seviyesine sahip toplumlarda farklı eğilimler ortaya çıkmaktadır: 
Gelişmiş ülkelerde işgücü yaşlanırken, gelişen ekonomiler rekor sayıdaki genç çalışanı kendi 
içlerinde istihdam etmede zorlanmaktadır. Fakat genç işsizliğinin ülkenin iktisadi koşulları 
kadar gençlerin eğitim seviyesi ve sahip oldukları becerilere, bu becerileri uygulamak için 
buldukları fırsatlara da bağlıdır.

Dünya Ekonomi Forumu’nun “İşin Sekiz Geleceği: Senaryolar ve Sonuçları” (World 
Economic Forum, 2018) raporu beceri tazelemenin, gelişen iletişim teknolojilerine erişimin, 
eğitim sistemlerinin işgücüne gerekli olacak beceriler doğrultusunda (örneğin iletişim, sorun 
çözme, yaratıcılık, işbirliği ve eleştirel düşünce gibi insanlarla etkileşimi geliştirme yönünde) 
yenilenmesinin önemine dikkat çekmektedir. Yönelinmesi öngörülen bu becerilerin hemen 
hepsi gönüllülük ile de yakından bağdaştırılmaktadır, zira gönüllülük yoluyla demokratik karar 
mekanizmalarına daha fazla dahil edilmeleri sonucunda bireylerin kendilerini aktif yurttaşlık 
nosyonu doğrultusunda dönüştürmeleri, onların iş hayatı içinde de başkaları ile etkileşim içinde 
bu meziyetleri sergilemelerinin önünü açacaktır. Ayrıca gönüllülük gençlere çeşitli iş ve araştırma 
alanlarını tanıtma, onlara çeşitli meslekleri keşfetme fırsatı sunama potansiyeline sahiptir. 
Dolayısı ile gençler gönüllülük sayesinde geleceklerine dair daha bilinçli karar alabileceklerdir. 
1930 tarihli “Torunlarımız İçin Ekonomik Fırsatlar” (Keynes, 1963) yazısında John Maynard 
Keynes geleceğe dair “teknolojik işsizlik” ve haftalık 15 saatlik çalışma süreleri öngörüsünde 
bulunmuştur. Teknoloji (veri, robotlar, yapay zeka vs.) işin doğasını dönüştürmekte ve kurumları 
işleri yeniden tasarlamaya zorlamaktadır. Her geçen gün artan dijital platformlar, potansiyel 
işverenlere dünyanın çeşitli bölgelerinden en uygun yeteneklere sahip insanları bulup onları 
spesifik görevleri üstlenmek üzere bir araya getirme imkanı sunmaktadır. Buna karşılık aynı 
dijital platformlar çalışanların kendi girişimlerini hayata geçirmelerini de mümkün kılmaktadır. 
Gelecek budur: çoğu bireyin kendisi için çalıştığı, emeğini (fiziksel veya entelektüel) çeşitli 
işverenlere istediği zamanda ve şartlarla kiraladığı küresel esnek ekonomi (Hagel, 2021). 

Eğitim ve staj sistemleri teknolojiye ve iş piyasasındaki değişikliklere ayak uydurmaya 
çalışmaktadır. Bununla birlikte her insanın muhakkak sahip olması gerektiği bir beceri türü 
asla unutulmamalıdır: yaşam becerileri. Yaşam becerileri ile düşünce uyarlama, iletişim, yeni 
şeyler deneme gibi bireyin kendisini toplumsal hayata daha iyi adapte etmesinin önünü açan 
beceriler kastedilmektedir. Hem gelişmiş hem de azgelişmiş/gelişmekte olan ekonomilerde 
hızlıca büyümesi yönünde bir beklenti olan bakım ekonomisi, eğitim sektörü ve sağlık sistemi 
gibi “hafif altyapılarda” işe alınacak insanların yüksek yaşam becerilerine sahip insanlar 
arasından seçilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmaktadır. Üstelik söz konusu meslekler 
de yine empati, sosyal ve duygusal zeka gibi kabiliyetler uyarınca yeniden dizayn edilme 
aşamasındadır. Gönüllülüğün bu yeteneklerin hepsini kuvvetlendirme potansiyelinin olduğu 
sürekli olarak vurgulanmaktadır.
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Görsel 7. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri.

Nasıl Birleşmiş Milletler Gönüllüsü Olunur?
BM Gönüllüsü olmak isteyenler ilk olarak www.unv.org adresini ziyaret etmelidir. Burada Birleşmiş 
Milletler’de saha gönüllüsü (on-site volunteer) ya da çevrim içi gönüllü (online volunteer) olmak için 
gerekli ön koşulları, gönüllerin sahip olduğu hakları ve şu anda gönüllü arayan organizasyonların 
ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. 

Saha gönüllüsü olmak için, 

• En az 18 yaşında olmak,
• Altı BM dilinden (İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, Rusça) en az birine iyi düzeyde 

hakim olmak,
• Tam zamanlı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek ve başka bir kurumda çalışmıyor olmak
• İlanda belirtilen diğer koşulları (eğitim seviyesi, deneyim seviyesi, yaş vb) sağlamak gerekiyor.

Bu koşulları sağlıyorsanız, https://app.unv.org/ sayfasını (İngilizce) ziyaret ederek açık pozisyonları 
gözden geçirebilirsiniz.

BM Saha Gönüllüsü pozisyonlarına kabul alan adaylar aylık yaşam ödeneği, sağlık sigortası ve yıllık izin 
gibi haklara sahip olurlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, ilanların hangi düzeylerde açıldığını 
(ulusal ya da uluslararası) kontrol etmektir. O an için size uygun bir ilan olsun olmasın, UNV’nin Yetenek 
Havuzu’na (UVP - Talent Pool) bir kez kayıt olarak yıl boyunca açılan ilanlara hızlıca başvuru yapılabilir. 

UNV ilanlarını https://unv.org adresi haricinde sosyal medya hesapları ve ortaklık kurulan diğer platformlar 
üzerinden takip etmek de mümkündür. Bu platformlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen Yetenek Kapısı (https://YetenekKapisi.org), Birleşmiş 
Milletler Türkiye iş ilanları sayfası (https://turkey.un.org/tr/jobs), bazı üniversitelerin kariyer merkezleri 
ve sivil toplum alanında yayın yapan tanınmış internet siteleri bulunmaktadır.

BM Gönüllüsü olmak için bir diğer seçenek ise “Çevrimiçi Gönüllülük” ilanlarıdır. Bunun için yine 
https://unv.org/opportunities ya da https://app.unv.org/ adresine giderek, çevrim içi gönüllüler için özel 
olarak tasarlanmış ilanları filtrelemek gerekmektedir. Çevrimiçi gönüllüler tamamladıkları her bir görev 
için takdir belgesi alırlar ve katkıda bulundukları çalışmaların künyesinde isimlerine yer verilir
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Gönüllülük kalkınma müdahalelerinin hem kapsamını (büyük çaplı insan mobilizasyonuna 
olanak sağlaması ile) hem de erişim alanını (devlet bakanlıklarından uzak topluluklara 
kadar) genişletmektedir. Merkezsizleşmiş bir ekonomiye ve büyük bir enformel sektöre 
sahip ülkelerde ekonomik büyüme odaklı kalkınma müdahalelerinin faydaları çoğu zaman 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmamaktadır. Bunun sebeplerinden biri köy pazarları gibi nüfusun 
çoğunluğunun çalıştığı bölgelere erişimin zor olmasıdır. Gönüllülük çift yönlü bilgi akışı 
sağlaması ve kitlesel ve kapsayıcı uygulamalara imkan veren geniş ağlar oluşturma kapasitesi 
ile bu zorlukları aşmak üzere devreye sokulabilecek mükemmel bir araçtır. Gönüllülük, yerel 
düzeydeki bilgi kaynaklarına ve girişimlere ulaşarak ve bunları farklı toplumsal paydaşlara 
ulaştırarak inovasyonun ve girişimciliğin gelişmesine fırsat tanımaktadır.

Gönüllülük aynı zamanda kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamakta, sosyal 
becerilerin oluşmasına imkan vermekte, bireylerin özgüvenlerini yükseltmekte ve profesyonel 
bağlar oluşturulmasını desteklemektedir. Bütün bu maddeler özellikle de eğitim hayatından 
iş hayatına geçiş yapma aşamasındaki gençler için hayati bir öneme sahiptir. 2018 Dünyada 
Gönüllülüğün Durumu Raporu verilerine göre gönüllülük iş becerilerinin geliştirilmesine, 
gerektiğinde mesleki odağın değiştirilmesine, iş piyasası içindeki dalgalanmalara aşina olmaya 
ve bunlara karşı dayanıklılığı artırmaya yardımcı olmaktadır. Benzer şekilde 2013’te Ulusal ve 
Toplumsal Hizmetler Kurumu (Corporation for National and Community Service) tarafından 
yürütülen “Gönüllülük, işe doğru yeni bir yol” araştırması, gönüllülerin işsiz kaldıktan sonra 
iş bulma olasılığının gönüllü olmayanlara nazaran %27 daha yüksek olduğunun tespit etmiştir. 
Lise diploması olmayan veya kırsalda yaşayan gönüllüler içinse bu fark %50’den fazladır. 
Ekonomik büyüme politikaları çoğu kez yapısal reformlara, teknik çözümlere ve piyasaya 
erişimin yükselmesine odaklıdır. Burada ana hedef şüphesiz iş piyasasındaki verimliliği 
artırmak ve ticaret üzerindeki düzenleyici engelleri azaltarak ülkenin büyüme beklentilerini 
iyileştirmektir, fakat daha uzun vadeli ve istikrarlı reformları gerçekleştirmek için kültürel 
değişimin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu durum özellikle de savaştan yeni 
çıkmış, yeni kurulmuş ve vergi reformlarını hayata geçirmek isteyen ülkeler için geçerlidir. 
Bu gibi durumlarda halkın kurumlara güven duyması kritik bir öneme sahiptir. Sistemin nasıl 
işlediğinin ve bireylerin sistemden nasıl faydalanabileceğinin açık bir şekilde anlatılmalı 
gerekir ki bunun sonucunda bireyler gelirlerinin belli bir kısmını ortak iyilik adına feda 
etmeye razı olsunlar.

Gönüllülük ve özellikle de yerel toplulukların içinde çıkan gönüllülerin faaliyetleri 
ekonomik büyüme politikalarının dayandırılabileceği önemli bir temel sunmaktadır. 
Gönüllülüğün en önemli nitelikleri arasında güveni ve çift taraflı iletişimi ön planda tutması 



KÜRESEL PERSPEKTİFTEN GÖNÜLLÜLÜK198

bulunmaktadır. Bu noktada kadın gönüllüler özellikle de düşük gelirli veya diğer dezavantajlı 
gruplara mesaj aktarılması ve öz saygı ile özgüven hissinin pekiştirilmesi noktasında ideal 
konumdadır. Bütün bunlar yeni becerilerin elde edilmesini mümkün kılar, organize hareket 
etmeyi teşvik eder ve kadınları cinsiyet stereotiplerine karşı ve adil muamele ile kaynaklara 
eşit erişim için güçlendirir.

Barış (SKA16)

Uzun süreli savaş ve çatışmalar toplumları çeşitli krizlere karşı savunmasız kılmaktadır.  
2018 yılı sayılarına bakıldığında savaştan ve çeşitli çatışmalardan kaçan insan sayısı 70 
milyonu aşmıştır. Aşırı yoksulluk dünya çapında azalıyor görünse de şiddetli çatışmaların 
ve bu çatışmaların peşi sıra ortaya çıkan krizlerin yaşandığı bölgelerde tersine bir hareket 
söz konusudur. Barışın hakim olduğu toplumlarda yaşayanlar, çatışma bölgelerinde yaşayan 
insanlara göre temel sağlık hizmetlerine ulaşmada iki kat, temiz suya erişimde dört kat daha 
fazla avantajlı durumdadır.

Görsel 8. Barışa Yönelik SKA’lar.

A/RES/70/1 numaralı BM Genel Kurulu kararı korkudan ve şiddetten arınmış barışçıl, adil 
ve kapsayıcı toplulukların oluşmasını destekleme yönünde çağrı yapmaktadır. Bu da SKA 16 
(Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) kapsamında çaba gerektirmektedir.

Afet ve krizlerin ana mağduru olarak karşımıza çıkan yerel topluluklar bu afet ve krizlere 
ilk müdahale görevini de üstlenmek durumundadır. Buradaki temel strateji öncelikle gönüllü 
faaliyetler aracılığıyla topluluk içi dayanışma bağlarını kullanarak ortaya çıkan sorunları giderme 
yönündedir. Gönüllülük aracılığıyla bireylerin ortak bir çözüm arayışı içinde olması eylem 
mutabakatı ve ortak sorumluluk duygusunu pekiştirmektedir. Böylece topluluk içindeki güven 
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ve dayanışma duyguları pekiştirilmiş olur. Gönüllüler aynı zamanda özellikle salgınlarda afet 
önleme gibi kritik bir rol oynayabilirler. Milyonlarca hayatın kurtarılmasını sağlayan aşılama en 
başarılı ve en uygun maliyetli sağlık mücadelesi olarak kabul görür. Kriz ve afetler karşısında 
hazırlıklı olmak ve bunun ötesinde erken uyarı sistemleri geliştirmek önemli görünmektedir.

Gönüllülük insani müdahaleler sırasında yerel kapasitenin geliştirilip güçlendirilmesinde 
kritik bir rol oynar. Gönüllülük aracılığıyla kriz sonrasında ortaya çıkabilecek ötekileştirme, 
dışlama ve diyalog kesme gibi dinamiklerin önüne geçilebilir. Gönüllüler insani yardım 
bağlamında devlet kurumlarını destekleyecek acil durum planlamasına dahil edilmelidir. Farklı 
düzeylerdeki devlet kurumları, gönüllü örgütler ve başka insani yardım paydaşları arasında 
koordinasyona ve bunun üzerine temellendirilmiş stratejilere ihtiyaç vardır. Gönüllülerin 
insani yardıma ihtiyaç duyulduğu durumlarda görevlerini güven içinde ve verimli bir şekilde 
yerine getirmeleri açısından ise güvenlik, uygun ekipman, kıyafet, eğitim ve psikososyal 
destek gibi şartların sağlanması önemlidir.

Gönüllülüğün birbirine yardım etme ve mütekabiliyet ilkeleri üzerine temellendirilmesi 
en büyük güven kaynağıdır. Karşılıklı güvenin erimesi kriz, afet veya çatışma gibi hassas 
süreçlerden etkilenmiş bölgelerdeki sosyal bölünmenin önemli sonuçlarından biridir. 
Gönüllülük bireyler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine pekiştirerek sosyal etkileşim ağları 
oluşturduğundan mevcut sosyal sermaye havuzunu genişletmektedir.

Sosyal etkileşim ağlar karşılıklılık normlarına dayalı sosyal bağları ortaya çıkarır. Bu 
durum sosyal uyum olarak nitelenmektedir. Gönüllü faaliyetler bu normlarla ve kolektif 
hareketi mümkün kılan sosyal uyumun inşasını destekleyen sosyal ağlarla tanımlanmaktadır. 
Sosyal uyum ne kadar güçlüyse, sosyal ilişki ağları sosyal bölünme ve dışlanma gibi 
istikrarsızlığı besleyen risklerin azalmasında o kadar güçlü bir rol oynayabilir. 

Barış inşası süreçleriyle eşzamanlı olarak yerel gönüllülük faaliyetlerinden faydalanmak 
sosyal güvenin ve emniyetin yeniden oluşturulmasını destekler. Bu da ulusal devletin 
sürdürülebilir barış için ortaya koyduğu çabaları pekiştirir. Örneğin, sivil toplum ulusal ve 
uluslararası gönüllüleri harekete geçirerek toplulukları birbirine yardım etmeye teşvik edebilir, 
aynı zamanda katılımcı süreçler konusunda yapıcı mesaj yayabilir ve gönüllülerin barış inşası 
süreçlerinde çeşitli aktörler arasında arabulucu olarak rol üstlenmesini sağlayabilir.

Ortaklıklar (SKA 17)

SKA17 (Amaçlar için Ortaklıklar) “sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğinin 
uygulanması ve yeniden canlandırma araçlarının güçlendirilmesine” odaklanmakta ve çok 
paydaşlı ortaklıkları bilimi, tecrübeyi ve teknolojileri harekete geçirme ve paylaşma aracı 
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olarak kabul etmektedir. Her ne kadar SKA’ların her biri spesifik bir hedefe odaklanmış görünse 
de esasında toplu olarak yönelinmesi gereken bir hedefler bütünü olarak ele alınmaları gerekir, 
birini diğerlerinden ayırmak mümkün değildir. Aynı şekilde SKA17’yi de diğerlerinden ayrı 
olarak düşünmek mümkün değildir. SKA 17 diğer SKA’ların gerçekleştirilmesi, bunların 
ulusal devletlerin ve toplumların bir parçası kılınması ve gerçekten sürdürülebilir bir niteliğe 
kavuşması açısından kritik öneme sahiptir. 

Görsel 9. Ortaklıklara Yönelik SKA’lar.

SKA’lar hayata geçirilirken yerel şartların dikkate alınması daha çok insanın katılımını 
sağlama noktasında eşsiz bir fırsat doğurmaktadır. Eğer gerçekten “kimseyi geride 
bırakmayacak” ve “insanların dönüştürücü gücünü serbest bırakacak” isek, “geleneksel 
uygulama metotlarını” sorgulamamız gerekir. Geleneksel olmayan bir uygulama metodu 
olarak gönüllülük küresel düzeyde bütün toplumlarca henüz tam anlamıyla kabul görmemiştir 
ve dolayısıyla potansiyelinin hâlâ tam olarak farkına varılabildiğini söylemek mümkün 
değildir. Gönüllülük, uygun gönüllü ağı ve destekle insanların çabalarını yerel, ulusal ve 
küresel düzeylerde hayata geçirme kapasitesine sahiptir. 

Gönüllülüğün Geleceğini Etkileyecek Ana Zorluklar

İklim Değişikliği 

İklim krizi karşı karşıya olduğumuz tehlikelerin etkisini daha da artırmaktadır. Bu 
tehlikelerin etkisi ise özellikle de hassas bölgelerde yaşayan, yaşam şartları itibariyle 
savunmasız durumda olan ve mevcut şartlara uyum sağlamak için yeterli kaynaklara sahip 
bulunmayanların üzerinde görülmektedir. Örneğin iklim krizi karşısında Lagos ve Mumbai 
gibi deniz seviyesinde olan şehirler kırmızı alarma geçmiştir. Dünya Bankası’na göre Latin 
Amerika, Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya bölgelerinden 2050’ye kadar 143 milyon 
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yeni iklim göçmeni çıkacaktır (Podesta, 2021). İklim değişikliğinin tetiklediği göç tarım 
arazileri ve su kaynakları gitgide azaldığı için çatışma olasılığını yükseltmektedir. Özellikle 
silahlı çatışma ve şiddetin etkilediği ülkelerde derin yoksulluk ve savunmasızlık gittikçe 
yoğunlaşmaktadır. Gezegenin karşı karşıya kaldığı tehlikeler bütün toplumlarda bir aciliyet 
duygusunun yoğunlaşmasına neden olmuştur. Çevremizde görülen değişimler ve söz konusu 
aciliyet duygusu bizi kriz zamanında sosyal dayanışmayı ve gönüllülüğü yeniden düşünmeye 
itmektedir. Devletlerin ve kamu yararına çalışan kuruluşların sosyal hizmetleri sunamadığı 
durumlarda insani yardım gönüllülerinin sahaya olmaları toplumsal kesimlere güven duygusu 
aşılamaktadır (Krishnan, 2020).

Teknoloji

“Akıllı her şey” [smart everyting] (Krishnan, 2020) paradigması yirmi birinci yüzyılın ilk 
yıllarından itibaren bir harekete geçme çağrısı olmuştur. İnternet erişiminin yaygınlaşması 
birçok alanda iyileşme yaşandığı anlamına gelmektedir, zira internetin sağladığı iletişim 
kanalları devletlerin vatandaşlarının kaygılarına daha duyarlı olmasına yardımcı olmaktadır 
(Ovide, 2019). Yine de toplumlar ya da aynı toplumun farklı kesimleri arasında teknolojik 
eşitsizliğin gitgide arttığı gözden kaçmamalıdır. Günümüz dünyasında ancak “çevrim içi” 
olabilenler başarılı olabilmektedir. Teknolojik tasarımlar çoğu zaman kullanıcıların ihtiyaçları 
ve iradesi konusunda önemli varsayımlarda bulunmakta, ancak ötekileştirilmiş ve dışlanmış 
insanlar bu mimariyi etkileme fırsatı bulamamaktadır.

Uzun yıllardır otomasyonun her geçen gün daha fazla gelişmesi sebebiyle iş kaybının 
artacağına dair endişeler, işin karakterinin ne olacağına dair tereddütler bulunmaktadır. Yine 
de eldeki veriler Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte esasında daha fazla iş imkanının ortaya 
çıkacağını göstermektedir. Bu dijital Rönesans süreci içinde teknoloji aracılığıyla bilgiye 
erişim imkanı artıp katılım fırsatları çoğaldıkça demokratikleşme imkanı da ortaya çıkacak, 
gönüllülüğün de önemli bir parçası olduğu bu durumun geleneksel yaklaşımlara meydan 
okuduğunu görülecektir(Solferino Academy, 2021).

Eşitsizlikler 

21. yüzyılın ilk yirmi yılında aşırı yoksulluğu azaltma yolunda önemli mesafe kat edildi. 
Fakat hâlâ bazı toplumsal kesimler arasında kabul edilemez derecede uçurumlar olduğu 
gözlenmektedir. Aynı zamanda dört önemli kuruma (devlet, iş dünyası, STKlar ve medya) 
(Edelman, 2020) yönelik küresel düzeyde ciddi bir güvensizlik hissedilmektedir. COVID19 
salgını da işsizlik oranlarının ciddi ölçüde yükselmesine ve refah koruma güvencelerinin 
zedelenmesine yol açan bir ekonomik kriz yaratmış, insanların sıhhi ve sosyal güvenliklerine 
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yönelik tehdit ve tehlikeleri daha da büyütmüştür (Ahmed, 2020). Bütün bu kriz, tehdit, tehlike, 
afet vb. durumlar karşısında gönüllülük ve dayanışma bir deva olarak başvurabileceğimiz 
önemli bir çözüm yoludur.

İleriye Giden Yollar

Uzun yıllardır toplumsal meseleler karşısında yaşadığımız belirsizliklere rağmen 
ileriye dönük umut işaretleri de mevcuttur. Bunların izleri sivil katılım, sosyal hareketler 
ve aktivizmdeki hızlı gelişmelerde görülebilir. Toplumlarda her kesimden bireyler 
(özellikle de gençler) ve sivil toplum aktörleri tedirginliklerini aktivizme ve sosyal eyleme 
yönlendirmektedir. Örneğin 2019 yılı içinde 150 ülkeden 6 milyon öğrenci gençler tarafından 
organize edilen “Gelecek İçin Cumalar” başlıklı iklim grevlerine katılmıştır (September 

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Ne Yapar?
UNV çok çeşitli yetenekleri içinde bulundurmak ile beraber genellikle belirli alanlarda gönüllülük 
fırsatları sunar: Bunlar kalkınma ve insani yardım ile barışı gücü faaliyetleridir. BM gönüllüleri 
hükümetler ile toplum tabanlı girişimler arasında irtibat kurulmasını kolaylaştırırken insani yardım, 
rehabilitasyon ve barışın inşa edilmesi alanlarında teknik işbirliği sağlar. BM gönüllüleri, BM barış 
operasyonlarında çalışan uluslararası sivillerin üçte birini oluşturmaktadır. Aynı alanda hizmet veren 
diğer meslektaşlarıyla ortak hareket eden profesyonellerden oluşan Birleşmiş Milletler gönüllüleri 
toplumsal meselelerin kökenine inerek çözüm bulmak için farklı kesimlere kulak vermekte, toplanan 
verileri ilgili paydaşlarla tartışmakta, yerel topluluklara eğitim sağlayarak insanları harekete geçmeye 
teşvik etmektedir. Gönüllüler aynı zamanda fikirlerini, becerilerini ve tecrübelerini diğer paydaşlar ile 
paylaşarak ortak bir birikim havuzu oluşmasına katkı sağlarlar.

Çalışmalardan haberdar olmak için aşağıdaki adresleri takip edebilirsiniz.

UNV Küresel Sosyal Medya Hesapları

https://twitter.com/UNVolunteers

https://www.instagram.com/unvolunteers/

https://www.facebook.com/unvolunteers/

https://www.linkedin.com/company/united-nations-volunteers/

UNV Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Sosyal Medya Hesapları 

https://www.instagram.com/unveurasia/

https://twitter.com/Unveurasia

https://www.facebook.com/UNVEurasia

UNV Türkiye Sosyal Medya Hesapları

https://twitter.com/UnvTurkey

https://www.facebook.com/UnVolunteersTurkey

https://www.instagram.com/unvturkey/
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2019 climate strikes, 2021). Bunun yanı sıra COVID19 salgını gönüllü faaliyetlerini daha da 
tetiklemiştir. Birçok ülkede insanlar gönüllü örgütlerde ve karşılıklı yardım topluluklarında 
bir araya geliyor (Krishnan, 2020). Kamu yararı gözeten kuruluşlar politika planlarının 
dışında tutulan savunmasız gruplara yardım edemedikleri noktalarda insanlar kendi aralarında 
organize olup harekete geçiyor ve boşlukları doldurmaya çalışıyor. Global hackatonlardan 
kolektif istihbarat kullanımına kadar alanlarda kitlesel çevrim içi işbirliği büyüyor (Russiver, 
2020). Bu da insanların sivil katılıma yönelme şekilleri ve nedenlerinin dramatik bir şekilde 
değiştiğini işaret ediyor. İnsanlar kurumlara sadık kalmaktan vazgeçip yüreklerine dokunan 
gayelere ve problemlere yöneliyorlar. Sivil toplum örgütlerindeki yükseliş, sosyal uyumun 
güçlendirilmesi ve canlı, sağlıklı toplulukların demokratik temelde varlığını ortaya koyması 
noktasında sivil katılımın ve gönüllülüğün kritik bir rol oynadığına işaret ediyor (Krishnan, 
2020). Son yıllarda yeni gönüllülük ve sivil katılım biçimleri ortaya çıkmaktadır. Küresel 
düzeyde yaşanan sıkıntılar da bu süreci hızlandırıyor. Yaşadığımız sıkıntıları bir fırsata 
dönüştürerek yeni dayanışma duygusunu harekete geçirmek suretiyle bizi gelecekte bekleyen 
devasa zorluklara karşılık verme imkanı bulabilir, içinde bulunduğumuz eşitsizlikler çağını bir 
eşitlik ve adalet dönemine dönüştürme fırsatı elde edebiliriz. Böylece gönüllülüğün ve sivil 
katılımın toplulukların dayanıklılığını yükseltmek amacıyla kullanılmasının ötesine geçerek 
hepimize iyi bir hayat kurmamızda yardım edecek platformlara evrimleşmesini sağlayabiliriz.

*Sorumluluk Hakkında: İfade edilen görüşler kişiseldir ve BM Gönüllü Programının görüşünü 

tamamen yansıtmamaktadır.
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Özet ve Değerlendirme

2030 Gündemi açık bir şekilde gönüllü gruplarını 17 SKA’yı gerçekleştirecek paydaşlar 
olarak tanıyor. Bu, Birleşmiş Milletler’in sekiz milyar insanı dahil etmek suretiyle yürüttüğü 
kapsamlı danışmanlık sürecinin açık bir sonucudur ve BM Genel Sekreteri’nin 2030’a dek 
Onura Giden Yol (The Road to Dignity) adlı 2015 sonrası gündeme dair sentez raporunda şu 
şekilde özetlenmektedir:

Gönüllülük toplulukların ve bireylerin kapasitelerini oluşturma ve yükseltme hususunda 
güçlü ve çok boyutlu bir araç olarak kullanılabilir. Gönüllülük kitleleri katılımcı kılma ve 
harekete geçirmede, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ulusal düzeyde 
planlaması ve uygulanmasında yardımcı olabilir. Ayrıca gönüllü gruplar aracılığıyla 
oluşturulacak yeni etkileşim alanları devlet ile vatandaşların yakın bir işbirliği içinde 
somut ve ölçeklenebilir eylemler ile hareket etmesinin önünü açacak ve yeni gündemin 
yerelleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Gönüllülüğün önündeki yol uzun olmakla beraber yeni şartlara göre sürekli yeniden 
şekillenmektedir. Bu sebeple SKA’lar söz konusu olduğunda gönüllülüğün içinde bulunan 
dönem ve yerel şartlar uyarınca yeniden tasavvur edilmesi gerekir. Bu şekilde şu ana 
kadar elde edilmiş kazanımlar üzerine düşünmek ve gelecek on yılda ortaya çıkacak yeni 
imtihanlarla baş etmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini öngörmek mümkün olacaktır 
(UNV, 2020).
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Temel Okuma Önerileri
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (çevrimiçi erişilebilir)

2022 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu – Eşit ve Kapsayıcı Toplumlar İnşa Etmek (çevrimiçi erişilebilir)

2018 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu – Bizi Birleştiren Bağ (çevrimiçi erişilebilir)

2015 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu – Yönetişimi Dönüştürmek (çevrimiçi erişilebilir)

2011 Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu – Küresel Refah için Evrensel Değerler (çevrimiçi erişilebilir)

Tembel İnsanın Dünyayı Kurtarma Rehberi 

İleri Düzey Okuma Önerileri
BM Genel Kurulu’nun gönüllülüğe dair kararları. (çevrimiçi erişilebilir)  

Genel Sekreter Raporu: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi için Gönüllülük (A/76/137). (çevrimiçi 
erişilebilir)   

BM Ortağı – özellikle Ev Sahibi Kuruluşlar. (çevrimiçi erişilebilir) 

Gönüllü Raporlama Uygulaması. (çevrimiçi erişilebilir)

Etkinlik Önerileri
Birleşik Gönüllülük Platformu (UVP) (İngilizce) – app.unv.org

UNV Eğitim Platformu (İngilizce) – learning.unv.org

Gönüllülük Bilgi Portalı (İngilizce) – knowledge.unv.org

https://sdgs.un.org/goals%202022
https://swvr2022.unv.org/
https://www.unv.org/swvr/resilientcommunities
https://www.unv.org/publications/2015-state-worlds-volunteerism-report-swvr-transforming-governance
https://www.unv.org/swvr/wellbeing
https://www.unv.org/publication/un-ga-resolutions
https://www.unv.org/publication/un-ga-resolutions
https://www.unv.org/publications/report-secretary-general-volunteering-2030-agenda-sustainable-development-a76137
https://www.unv.org/publications/report-secretary-general-volunteering-2030-agenda-sustainable-development-a76137
https://toolkit.unv.org/
https://vra.unv.org/
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