
 

 
 

 

 

Gençlik ve COVID-19:  
İşler, Eğitim, Haklar ve Ruhsal Sağlık Üzerinde Etkileri 
 

 

 

 

 

Araştırma Raporu Yönetici Özeti 

 

11 Ağustos 2020 
 

_______________________________________________________________ 

 



 

YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

COVID-19 küresel salgını hayatımızın her cephesini alt üst etti. Daha kriz başlamadan, gençlerin sosyal 
ve ekonomik entegrasyonu zaten büyük bir sorundu. Şimdi ise, acil önlem alınmazsa, gençler küresel 
salgından ağır ve uzun sürecek hasar görecek. 

Bu çalışma, 2020 Nisan ve Mayıs aylarında, Gençler için İnsana Yakışır İşler Küresel İnisiyatifi1 
ortaklarının yaptığı Gençlik ve COVID-19 Küresel Anketi’nin bulgularını sunuyor. Çalışma, COVID-19 
küresel salgının hızla ekonomik krize dönüştüğü bir zamanda yapıldı. Küresel Anket, istihdam, eğitim, 
ruh sağlığı, haklar ve sosyal aktivizm bakımından gençlerin (18-29 yaş) yaşamları üzerinde küresel 
salgının doğrudan etkilerini ölçmeyi hedefliyor. Cevapların büyük bölümü eğitimli ve internet erişimi 
olan gençlerden olmak üzere, 112 ülkeden 12.000’i aşkın cevap alındı. Ankete katılan kitle, cevapların 
alındığı ülkelerde gençlerin yaklaşık dörtte birini oluşturan öğrenciler ve yüksek öğrenimli çalışan 
gençleri temsil ediyor.  

Çalışma, küresel salgının gençler üzerindeki etkisinin sistematik, derin ve orantısız olduğunu ortaya 
koyuyor. Küresel salgın genç kadınları, yaşı nispeten küçük gençleri ve düşük gelirli ülkelerdeki gençleri 
özellikle etkiliyor. Gençler gelecekten ve gelecekte kendilerinin bulunacağı yerden endişe ediyor. Bu 
çalışma gençlerin öyküsünü anlatıyor. 

*** 

Krizin başlamasından önce öğrenim gören veya öğrenim görürken çalışan gençlerin dörtte üçünün 
(%73) okulları kapandı; ancak tümünün çevrimiçi ve uzaktan eğitime geçme imkanı olmadı. COVID-19 
nedeniyle, her sekiz gençten birinin (%13) herhangi bir ders, öğretim veya eğitime erişimi kalmadı; bu 
durum özellikle düşük gelirli ülkelerdeki gençlerde ağır düzeyde seyrediyor, bölgeler arasında var olan 
keskin dijital eşitsizliği bir kez daha gözler önüne seriyor. Okullar ve eğitim kurumlarının devamlılık 
sağlamak için ellerinden geleni yapmalarına rağmen, gençlerin %65’i, küresel salgının başlamasından 
bu yana daha az öğrendiklerini bildirdi; %51’i öğrenimlerinin gecikeceğini ve %9’u da öğrenimlerinin 
ağır darbe alacağını ve başarıyla tamamlayamayabileceğini düşünüyor. 

Küresel salgın ayrıca çalışan gençlere ağır darbe vuruyor, istihdamlarını yok ediyor, kariyer umutlarını 
baltalıyor. Her altı gencin biri (%17), küresel salgının başlamasından bu yana işini kaybetti; bunların 
başında 18-24 yaş aralığında olanlar ve destek, hizmet ve satışla ilintili işler gibi büyük ölçüde etkilenen 
mesleklerde çalışanlar geliyor. İstihdamı devam eden gençlerin çalışma süreleri de yaklaşık %25 azaldı 
(yani, günde ortalama iki saat azaldı). Her beş gençten ikisi (%42), gelirlerinin azaldığını bildiriyor. Düşük 
gelirli ülkelerdeki gençler, çalışma süreleri ve buna bağlı olarak gelirleri en çok azalan kitleyi 
oluşturuyor. Meslek, krizin çalışan genç kadın ve erkekleri farklı etkilemesinin başlıca nedeni olarak 
ortaya çıkıyor; genç kadınlar genç erkeklere göre daha büyük üretkenlik kayıpları bildiriyor. 

  

 
1 Bkz. www.decentjobsforyouth.org 



 

Öğrenim ve çalışmanın ağır biçimde aksaması ve bununla sağlık kriziyle birlikte gelmesi, gençlerin 
ruhsal sağlığının kötüye gitmesine yol açıyor. Çalışmanın bulgularına göre, gençlerin %17’si 
muhtemelen kaygı ve depresyondan etkileniyor. Ruhsal sağlığının en kötü olduğu grup ise 18 ila 24 
yaşlarındaki genç kadınlar ve erkekler. Öğrenimleri veya işleri aksayan veya tamamen duran gençlerin, 
kaygı veya depresyondan etkilenme olasılığı istihdamları veya öğrenimleri devam edenlerden iki kat 
yüksek. Bu bulgu, ruh sağlığı, öğrenim başarısı ve işgücü piyasasına entegrasyon arasındaki bağlantıyı 
gözler önüne eriyor.  

Yaşamları güvence alma bakımından genel tecrit önlemlerinin önemini kabul etmekle birlikte, gençler 
aynı zamanda hareket özgürlükleri üzerinde dolaylı etki olduğunu bildiriyor. Her üç gençten biri (%33), 
kamu işlerine katılma hakları üzerinde belirli bir etki olduğunun farkında; dörtte birden fazlası (%27), 
din veya inanç özgürlüğünü kullanmada zorluklar yaşıyor. Gençlerin yaklaşık dörtte biri (%24), küresel 
salgının yarattığı doğru olmayan bilgiler ortamının, bilgiye erişim haklarını etkilediğini belirtiyor. Temel 
ihtiyaçlar da önemli sorun teşkil ediyor: Gençlerin beşte birinin (%21), özellikle işlerini kaybetmiş 
olanların, barınma hakları ağır baskı altında ve geçinmekte zorlanıyorlar. 

Tüm bu olanlara rağmen, gençler öne çıkmak ve “Daha İyi Yeniden İnşa” için hükümetler, sosyal 
ortaklar, sivil toplum ve diğer kurumlarla güvenli ve etkili biçimde ortaklık kurmak için kararlılıklarını 
sürdürüyor. Gençlerin yaklaşık üçte biri (%31) gönüllü faaliyetlere katılıyor ve dörtte birden fazlası da 
(%27) COVID-19 önlemlerine bağışta bulunuyor. Gençler ayrıca, mümkün olan hallerde evden çalışmak 
gibi, salgının yayılmasını durdurma önlemlerini uygulamaya devam etmesi için hükümetlere çağrı 
yapıyor. Kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesini istiyorlar, çünkü onlar için tüm çalışanların ve 
vatandaşların sağlık ve güvenliği her şeyden önemli. 

Çalışma, dünyanın her köşesinden gençlerin, krizle nasıl mücadele edilmesi gerektiğine ilişkin yenilikçi 
fikirlerini içeren güçlü öyküler ve anlatımları sunuyor. Yoksullar, göçmen işçiler, kayıtdışı işçiler, yaşlılar, 
ön saflardaki sağlık çalışanları ve yeni işsizler dahil olmak üzere en büyük risk altında olanlar, bu 
çalışmanın merkezinde yer alıyor. Gençlerin sesi, enerjisi ve dayanıklılığı, herkes için güvenli, eşit ve 
daha kapsayıcı bir gezegen idealini şekillendiriyor. 

Gençlerin eylemlerini desteklemek ve seslerini duyurmak üzere, bu çalışma gençler için acil, hedefli ve 
insana yakışır işlere akıllı yatırım çağrısı yapıyor. Önerilen önlemler arasında gençlerin insan haklarının 
korunması; istihdam ve eğitim garantili programlar; gençler için sosyal koruma ve işsizlik sigortası 
yardımları; çevrimiçi ve uzaktan eğitimin kalite ve sunumunu artırmak için daha fazla çaba; ruhsal sağlık 
hizmetleri, psikolojik destek ve spor faaliyetleri biçiminde daha güçlü tamamlayıcı önlemler var. Ancak 
ve ancak, hep birlikte ve gençlerle birlikte ve gençler için çalışmak suretiyle, COVID-19 krizinin gençlerin 
yaşamında salt olumsuz değil, aynı zamanda muhtemelen kalıcı etki yaratmasını önleyebiliriz. 
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