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GENEL SEKRETERDEN MEKTUP

Değerli Katılımcılar,

ILSAMUN Ekibimiz adına, ILSA Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nın 1. oturumunun

İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirileceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Adım Tolga Kutsal ve ILSAMUN'22 Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan son derece

memnunum. ILSAMUN'un ilk edisyonu 11-13 Mart 2022 tarihleri   arasında

gerçekleştirilecek.

Bu konferansı düzenlemeye başladığımızdan beri ekibimizin temel amacı, katılımcılarımıza

uzun bir pandemi arasından sonra yeni insanlarla tanışma fırsatları yaratan sosyal bir deneyim

sunarken, Birleşmiş Milletler'in işleyişini ve yapısını anlama imkanı sunmak olmuştur.

Bu yılki konferansta, katılmak isteyen herkese hitap edebilecek kapasiteye sahip 4 İngilizce

ve Türkçe prestijli komitemizde tüm katılımcıları ağırlamaktan büyük onur duyacağız.

Sekretarya olarak komitelerimizi Genel Kurul Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, BM

Kalkınma Programı ve Kriz Komitesi olarak değerlendirdik.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle evde kalmamızı gerektiren bir dönem yaşadıktan sonra

hepimiz nihayet aşı olduk ve bu nedenle hayatımızı normale döndürmeye başladık, MUN

Konferansları gibi askıya alınması veya iptal edilmesi gereken çok fazla etkinlik mevcut

oldu. Sonuç olarak, bu koşullar altında, kalkınma tartışmalarında da geri kalmak zorunda

kaldık. Biz de ILSAMUN Akademik Ekibi olarak bu komiteleri görevlendirerek hayatımızı

kuşatan bu önemli konuları yeniden gündeme getirmeyi ve vurgulamayı hedefledik.

ILSAMUN'22 Genel Sekreteri olarak şimdiden hepinize konferansımıza hoş geldiniz demek

istiyorum. Martta görüşürüz.

Saygılarımla,

ILSA Model Birleşmiş Milletler Konferansı Genel Sekreteri 2022

Tolga Kutsal
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KOMİTE GENEL SEKRETERİNDEN MEKTUP

Değerli katılımcılar,

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin (EKOSOK) komite genel sekreteri

olarak bu sene ilk defa düzenlenecek olan ILSAMUN’da hepinizi aramızda görmekten

mutluluk duyduğumu belirterek başlamak isterim.

Ben Ulaş Güleryüzlü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf

öğrencisiyim. Yaklaşık 6 yıldır MUN’larda aktif olarak rol alıyorum ve ILSAMUN’da da

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (EKOSOK) komite genel sekreteri

olarak aranızda yer alacağım. Tecrübe ve deneyimlerimi sizlere aktarabilmek adına elimden

geleni yapacağımı şimdiden söyleyebilirim.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) olarak “Herkes için ilk ve orta

öğretimin sağlanması” konulu gündem maddesine sahipsiniz. Sizlerden beklenen: hiç

şüphesiz ki tüm dünya adına çok önemli olan bu gündem maddesi hakkında verimli

tartışmalar içerisinde bulunmanız ve bu tartışmaların ardından da kapsamlı çözüm önerileri

üretmeniz. Komite sırasında bir ülkeyi temsil edeceğinizi ve sizin komite sırasında

söylediğiniz her sözün, her ifadenizin ülkenizi etkileyeceğinin farkında olup, ülkenizin

izlemiş olduğu politikaları komite sırasında devam ettirmeniz gerekmektedir.

Sizlere kaynak olabilmesi için hazırlanan bu çalışma kılavuzunda gündem maddesi

hakkında temel bilgiler yer almaktadır. Delegelerin çözüm odaklı bir yol izleyebilmeleri için

çalışma kılavuzunu okumaları ve incelemeleri beklenmektedir. Az önce de belirttiğim üzere

çalışma kılavuzunda temel bilgilere yer verilmektedir, bu sebeple de hem ülkeniz hem de

gündem maddesi hakkında çeşitli araştırmalar yapmanız önerilmektedir.

Verimli tartışma ortamının olduğu, gündem maddesini oluşturan “Herkes için ilk ve orta

öğretimin sağlanması” sorununa çözüm içeren kararlar verdiğiniz ve en önemlisi de güzel

anılarla hatırlayacağınız bir ILSAMUN geçirmeniz dileğiyle…

Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Sekreteri

Ulaş Güleryüzlü
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GİRİŞ VE GÖREV

Değerli delegeler, Birleşmiş Milletler’in altı ana organından biri olan Ekonomik ve Sosyal

Konsey (EKOSOK) komitesine hoş geldiniz. EKOSOK'un sorumluluğu, Birleşmiş Milletler

tarafından tartışılan ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili hemen hemen her yönü koordine

etmektir. Hedeflerine örnekler:

• Ekonomik olarak (bir dereceye kadar) istikrarlı ülkelere sahip olmak;

• Cinsiyetiniz veya geçmişiniz ne olursa olsun dünyanın her yerinde insan haklarına sahip

olmak

Şu anda EKOSOK’un hedeflerinden biri, herkes için evrensel ilk ve orta öğretim sağlamaktır.

Eğitim, hem ulusal hem de bireysel ölçekte ilerlemenin bir numaralı itici gücüdür. Ancak,

bugüne kadar dünyadaki birçok çocuk; maliyetler, altyapı eksikliği veya insani acil durumlar

nedeniyle temel eğitim alamamaktadır. Tüm çocuklara daha iyi eğitim sağlamak için

uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor.

Delegeler, bu soruna çözüm bulmak, çocuklara daha iyi bir gelecek için umut vermek artık

sizin göreviniz.

EKOSOK TARİHİ

Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK), Birleşmiş Milletler'in (BM) altı ana organından biri

olarak kurulmuştur. EKOSOK, Birleşmiş Milletler'in en büyük ve en karmaşık yan kuruluşu

olarak kabul edilir. Kısaca EKOSOK'un işlevi, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen

ekonomik, sosyal, kültürel ve insani faaliyetleri yönlendirmek ve koordine etmekten sorumlu

olmak olarak tanımlanabilir. Örneğin: EKOSOK, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle

bağlantılı geçmişteki tüm büyük uluslararası konferansları takip etme konusunda Birleşmiş

Milletler bünyesinde ana sorumluluğa sahiptir. EKOSOK, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin

incelenmesi ve 2030 için yeni sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanması sırasında en

büyük oyunculardan biriydi. Her şeyden önce, EKOSOK'un sadece devlet

delegasyonlarından oluşmadığını bilmek önemlidir, STK'lar da danışma statüsüne sahip

oldukları için çalışmalara katılırlar. 1965'te ve 1974'te EKOSOK'un üye sayısı, yapılan bir

değişiklik sonrası 18’den 54’e yükseldi. EKOSOK üyeliği coğrafi temsile dayalıdır, bu da
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coğrafi tabanlı her alanın (örneğin kıtalar) sabit sayıda üyeye sahip olduğu anlamına gelir.

EKOSOK'a göre Afrika, 14 ile en fazla üye sayısına sahip. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika

bir sandalye daha az, yani 13 sandalyeye sahip. Latin Amerika ve Karayip devletlerinin

birlikte toplam 10 sandalyeye sahipken Asya'ya 11 koltuk tahsis edildi. Son 6 üye ise Doğu

Avrupa ülkelerinden. Her üç yılda bir, EKOSOK'a yeni üye ülkeleri seçmek için (Genel

Kurul'da gerçekleşen) seçimler yapılır. Ancak başkanlık seçimleri yıllık olarak yapılır ve

başkan nispeten daha az yetkiye sahip ülkelerden birinden seçilir. Mevcut başkan, Botsvana

delegesi Bay Collen Vixen Kelapile'dir. Bir karar ancak salt çoğunluk (lehte oyların

%50'sinden fazlası) olması durumunda alınabilir. 2005 yılında, EKOSOK Dünya Zirvesi

sırasında, her biri uluslararası kabul görmüş kalkınma hedeflerinde kaydedilen ilerlemeyi

tartışacakları toplantılar düzenleme kararı alındı. 2013 yılında, Ekonomik ve Sosyal Konseyin

1991'den bu yana en kapsamlı reformu Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmiştir:

68/1 sayılı kararın kabulü. 68/1 sayılı bu karar, EKOSOK'un ortaya çıkan zorlukları

belirlerken ve kalkınma üzerine yansıma, tartışma ve yenilikçi düşünceyi teşvik ederken ve

aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunun dengeli bir entegrasyonunu

sağlamada lider konumda olmasını sağlıyor. Ek olarak, EKOSOK'un acil gelişmeleri ele

almak için başka bir BM lokasyonunda özel bir toplantı düzenlemesini mümkün kılıyor.

OTURUMUN AMACI

Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA’lar) ciddiye almaktadır.

SKA'nın 4. Amacı, tüm kız ve erkek çocuklar için kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim

sağlamaktır. Son 200 yıldır eğitim alanında dev adımlar atıldı. Ancak 2017 yılında 61

milyonu aşkın çocuk ilköğretim, 202 milyon çocuk ise ortaöğretim görmemektedir. Bunların

nedenleri arasında kaliteli eğitim eksikliği, yoksulluk veya kırılgan ülkeler ve çatışma

bölgeleri sayılabilir. Bu nedenle BM, herkes için ilk ve orta öğretimin sağlanması konusunu

görüşmek üzere EKOSOK üyelerini bir araya çağırdı. Bu soruna uygun bir çözüm, aşağıdaki

gibi sorunlara çözümler içermelidir:

- Okul ücretlerini karşılayamayan bölgeler/ülkeler;

- İşlevsel bir eğitim sistemi için gerekli altyapı eksikliği, örneğin uzak bölgeler;

- Çatışma bölgeleri/savaşlar gibi insani acil durumlar veya sel gibi doğal afetler

yaşayan bölgeler;

- Ekonomik büyümesi aksayan ülkelerdeki eğitim eksikliği;

- Dünyanın dört bir yanındaki kızların okullarda cinsiyet ayrımcılığı yaşaması.
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EĞİTİMİN TARİHİ

Geçtiğimiz on yıllar boyunca eğitim, toplumun itici güçlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Eğitim bize çevremizdeki dünya hakkında bilgi verir. Bir kişinin çocukluğunun önemli bir

parçasıdır. Önemine rağmen, birçok çocuk bugüne kadar hala eğitime erişememektedir.

Ağırlıklı olarak gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde çocuklar, mali açık, cinsiyet

eşitsizlikleri, çatışma bölgeleri veya sağlık sorunları nedeniyle temel eğitime

erişememektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin eğitimindeki mali açık önemli bir sorundur. Gelişmekte olan birçok

ülke, okullara kırılgan bir eğitim sistemine yol açan yeterli finansal kaynakları

sağlamamaktadır. Yoksulluk ve marjinalleşmenin bir sonucu olarak, 61 milyondan fazla

küçük çocuk okulsuz kalmaktadır. Bundan en çok etkilenen bölgeler Sahra Altı Afrika, Orta

ve Doğu Asya ile Pasifik; 32 milyondan fazla eğitimsiz çocukla Sahra Altı Afrika ve 27

milyondan fazla okulsuz çocukla Asya. Esasen Sahra Altı Afrika'da, çocukların çoğu sadece

dört yıldan daha az bir eğitim almaktadır. Somali ve Burkina Faso gibi çoğunluğun okula iki

yıldan daha kısa bir süre devam ettiği ülkelerde durum daha kötü…

Ayrıca, okula gitmeyen çocukların %54'ünden fazlası kızdır. Bu, esas olarak erkeklere eğitim

alma ayrıcalığının verildiği, kızların ise aile evinde çalışmaya mahkum edildiği Arap

ülkelerinde ve Asya'da görülür. Yemen gibi Arap ülkelerinde kızların %80'inin okula gitme

şansları olmuyor.

Bir ulustaki eğitim eksikliği, nüfusu olumsuz yönde büyük ölçüde etkilemekte, bu da söz

konusu ulusların sosyal ve ekonomik kalkınmasını engellemektedir. Gelişmekte olan ülkeler

onlarca yıl öncesine kıyasla kesinlikle iyileşmiştir ancak evrensel ilköğretimi elde etmek için

çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Gelecekte entelektüel ve bilgili bir nüfus sağlamak ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik

kalkınmayı sağlamak için bu savunmasız devletler için uygun bir karar taslağı hazırlamak

EKOSOK'a kalmıştır.
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BLOK POZİSYONLARI

1) AVRUPA ÜLKELERİ

Müreffeh Avrupa ülkeleri, yerel eğitimi geliştirme fikrini destekliyor ve ihtiyacı olan diğer

gelişmekte olan ülkelere yardım etmeye kesinlikle istekli. AB, fon sağlama yoluyla yaklaşık

100 ülkede eğitimle ilgili eylemleri destekleme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir.

Çatışma ve kriz yaşayan birçok ülkede, Avrupa ülkeleri diğer ulusları çocuklara eğitim

sağlamak için insani yardım sağlamaya şiddetle çağırıyor. AB, hem eğitime ayrılan insani

yardımın payını artırarak hem de kırılgan ve krizden etkilenen ülkelere daha büyük bir ikili

kalkınma yardımı tahsis ederek kırılgan ülkelere desteğini artırıyor.

2) KUZEY AMERİKA

Yaklaşık 100 yıl önce, Kuzey Amerika lisede orta öğretimi zorunlu hale getirdi. Bu ileriye

doğru büyük bir sıçramaydı ve son 100 yılda ekonomik patlamamızın çoğunu sağladı.

Bugüne kadar, Kuzey Amerika gerektiğinde yerel eğitimlerini geliştirmeye isteklidir. Ayrıca,

Kuzey Amerika; Avrupa ülkelerine benzer şekilde, eğitimin sağlanmasına ve iyileştirilmesine

yardımcı olmak için Afrika, Arap devletleri ve Asya'daki ülkelere mali yardım sağlamaktadır.

3) AFRİKA

Geçmişten günümüze Afrika'daki uluslar, ülkelerindeki tüm çocukların eğitimini sağlamak

için mücadele etmektedir. Maddi yetersizlik ve altyapı eksikliği nedeniyle çocuklar okula

gidemiyor. Afrika'daki ülkeler, eğitimi kendi başlarına sağlayacak kadar düşük bir ekonomiye

sahipler ve dahası, cinsiyet farkı azalıyor gibi görünmüyor. Örneğin, Somali veya Sudan'ı ele

alalım. Bu milletlerin ellerinden geldiğince bu sorunu çözmeleri gerektiği aşikardır, ancak

yardım eli olmadan mümkün olmadığı açıktır.

4) ORTA DOĞU

Ortadoğu'daki ülkeler on yıllardır çatışma yaşıyor. Bununla birlikte, Orta Doğu 1960'dan bu

yana ortalama okullaşma seviyesini dört katına çıkardı, 1980'den beri okuma yazma

bilmeyenleri yarıya indirdi ve ilköğretim için neredeyse tam bir cinsiyet eşitliğine ulaştı. Ama
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örneğin Suriye'de birçok okul çağındaki çocuk okula gidemiyor. Mülteci krizi ve çatışmalar

nedeniyle, binlerce okul yıkıldığı veya hasar gördüğü için beş okuldan biri artık çalışmıyor ve

diğerleri ülke içinde yerinden edilmiş insanları barındırmak için kullanılıyor. Okullar

kitaplardan, sıralardan ve temizlik tesislerinden yoksundur; bazı bölgelerde birçok öğretmen

kaçtı. Ortadoğu'daki savaş bölgelerinden birçok çocuk Türkiye ve Lübnan gibi komşu

ülkelerde yaşıyor ve okula gidiyor.

5) ASYA

Asya'nın bazı bölgelerinde eğitim kurumlarına erişim eksikliği var. Endonezya'da bazı

çocuklar okula gitmek için kayalıklarda yürüyor ya da bazı Bangladeşli çocuklar yakıcı

sıcakta uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor. Bazı Asya ülkelerinde okullara erişim

büyük bir engeldir. Ancak, günümüzde Asya'nın gelişen ekonomisi nedeniyle, ağır yatırımlar

nedeniyle erişilebilirlik gelişiyor. Yine de, Asya ülkeleri arasında ve ülkeler içindeki farklı

sosyoekonomik ve demografik gruplar arasında okula erişimde büyük farklılıklar vardır. Bu

nedenle, bazı ülkelerdeki mali açık nedeniyle, eğitim kalitesi nispeten düşükken, diğer ülkeler

önemli gelişme gösteriyor.

6) LATİN AMERİKA

Latin Amerika'nın yavaş büyümesinin ana nedenlerinden biri zayıf yönetimdir. Latin

Amerika'nın eğitim sistemleri suçun çoğunu taşıyor. Örneğin Brezilya ve Meksika bu

bölgenin en büyük iki ekonomisinden biri ve bu ülkeler için düşük eğitim kalitesi ve eğitim

kaynaklarının eksikliği sebepleriyle durum pek de iyiye gitmiyor. Oysa Küba ve Arjantin gibi

ülkeler eğitimin ve ekonomik büyümenin önemini göstermektedir. Örneğin Küba, kırsal

bölgelerine rağmen cinsiyet farkı olmayan yüksek bir okuryazarlık oranına sahiptir. Küba

hükümeti yasama yapabilir ve kararlarını uygulayabilir. Bu, daha demokratik ve liberal

uluslar için o kadar basit değil. Yine de başarının büyük bir kısmı, Küba hükümetinin kaliteyi

iyileştirmek için eğitim sistemlerine büyük yatırım yapması gerçeğinden geliyor; ulusal

bütçelerinin en büyük kısmı eğitime ayrılmıştır. Latin Amerika'daki eğitim bu nedenle çok

çeşitlidir.
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Çözüm Önerisinde Cevaplanması Gereken Sorular

1. Eğitim ulusal mı yoksa uluslararası bir sorun mu?

2. Ülkenizdeki kız çocuklarının okullaşmasına ilişkin kültürel ve sosyal faktörler nelerdir?

3. Bir ülkedeki eğitim eksikliği ülkeyi nasıl etkiler?

4. Ülkeler mali açıklarına rağmen eğitimi nasıl iyileştirebilir?

5. Ülkenizde / dünya çapında ilk ve orta öğretime erişimi iyileştirmek için EKOSOK

tarafından hangi önlemler alınabilir?

KAYNAKÇA

- https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html

- https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_and_Social_Council

- https://www.humanium.org/en/right-to-education/

- https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-development/education_en

- https://www.globalpartnership.org/who-we-are/about-gpe/donor-united-states

-https://asmun.nl/wp-content/uploads/2020/01/ECOSOC-COMMITTEE-GUIDE-EDITED-R

Z.pdf

-https://www.kirkonulkomaanapu.fi/en/latest-news/news/world-bank-educationcrisis-260-mil

lion-children-not-go-school/

-https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/06/30/poor-qualityeducation-holdin

g-back-south-asia

-https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-09/latin-america-needs-tofix-itseducat

ion-deficit

-https://learningfirst.org/blog/look-cubas-education-system-high-literacy-rates-freecollege-co

me-price
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