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Savunuculuk ve
Politikalari Etkileme
Program
– Savunuculuk nedir?
– Politika süreci nasil isler?
– Türkiye’de politika süreci ile ilgili görüsler
– Politika ve STK’lar
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SAVUNUCULUK NEDIR?
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1

Tani mlar
Savunuculuk:
• Sözlük anlami: Yan tutma, taraftarlik,
savunma
• Bir ortak ç ikar adina herhangi bir kurumsal
elitin kararlarini etkileme giris imi.
– STK’lar tarafindan kurumsal elitleri etkilemek
üzere yapilan her giri sim. (Jenkins, 1998)

• Politikalari dezavantajli kimseler lehine
degistirmek iç in, bilgiyi stratejik olarak
kullanma süreci. (BOND Guidance Notes Series 3)
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NEDEN SAVUNUCULUK?
...kâri artirmak özel sektörün en
önemli amaci ise, etkiyi yükseltmek de
STK’larin en önemli amacidir.
(Clark, 1992)
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AMACI
• Bir politika, program veya yasa
degisikligini desteklemek veya katkida
bulunmak
• Hizmeti kullananlara dogrudan destek
vermek yerine, digerlerinden kendi
amacin için destek almak.
(Birlesmis Milletler Nüfus Programi)
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Yurttas aktivizmi ve savunuculuk
•

Yurttas aktivizmi, “ kamusal elitin” :
a)
b)
c)
d)

•

yapmayi reddetti gi
yeterince yapmadigi
yapmaya gücünün (politik olarak) yetmedigi
yapamadigi seyleri

kendilerinin yapmas i veya “ kamusal elitin”
yapmas inin saglanmasi.( Najam, 1998)
ÖRNEK?
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Diger tanimlar
Kampanya?
• Herhangi bir degisikligi amaçlayan
örgütlü faaliyet. (Uluslararasi Af Örgütü
– Kampanya El kitabi)
• Gücü olan kisilere istediginiz kararlari
aldirmak. (Iyi Kampanya Rehberi MENCAP)
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Diger tanimlar
Lobi yapmak ?
• Otoriteyi etkilemek üzere gerçeklestirilen
örgütlü her girisim.
• Özellikle ABD ’de; baski gruplar i , kisiler, sirketler ve di ger
politik aktörler.

• Lobi yapmak, savunuculugun kamu
politikalarinin resmi ifadesi olan belirli
yasalari, yani yasamay i etkilemeye odakli
biçimidir. (Avner, 2001)
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Savunuculuk becerileri (!)...
• Kitle (Seçmen) destegi
–
–
–
–

Politika yapanlara yakinlik ve ulasabilirlik
STK’lar arasi lobi isbirlikleri ve aglari
Konu ile ilgili alanda kredibilite
Medya beslemesi

• Teknik beceriler
– Arastirma, analiz, yorumlama ve uygun paketleme, kaynak
mobilizasyonu, politika üretme ve uygulama süreçlerini
detayli kavrama, stratejik düsünme ve uygulama ve
esneklik...

(Fowler, 1998)
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Roller, yaklasimlar, yöntemler ve
araçlar
• Roller:
– Denetleyici, savunucu, yenilikçi, ve hizmet saglayi ci

• Yaklasimlar:
– Isbirligi, karsi karsiya gelme , tamamlayi ci faaliyetler, bilinç
yaratma/arti rma

• Yöntemler
– Liderleri (isin içine) katmak, ortakl i klar kurmak, topluluklar i
hareketlendirmek, kapasite gelistirmek, basi nla isbirligi
yapmak

• Araçlar:
– Degerlendirme teknikleri, paydas analizi, savunuculuk
mesaji ni n hazi rlanmasi ve dagi ti lmasi , ikna teknikleri,
medya ile iliskiler
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Roller
• Denetleyici: Yanlis olabilecek konulari
sürekli izleyerek,
• Savunucu: Aktif olarak dogru yönde
atilacak adimlari arayarak,
• Yenilikçi: Bu adimlarin neler olabilecegi
konusunda öneriler gelistirerek,
• Hizmet saglayici: Bu önerileri
uygulayarak (Najam, 1998)
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Roller
ÖRNEKLER?

•
•
•
•

Denetleyici
Savunucu
Yenilikçi
Hizmet saglayici
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Yaklasimlar
• Isbirligi
– Reform

• Karsi karsiya gelme
– Muhalefet veya pasif direnis

• Tamamlayici faaliyetler
– Hükümet veya diger karar vericilerden bagimsiz olarak
gelistirilen ve basarilari bir politika degisikligine yol
açabilecek proje ve programlar

• Bilinç yaratma-artirma
– Dogrudan olmayan, genel kampanyalar

(Thomas ve digerleri, 2001: 16)
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Savunuculuk faaliyetlerinin
mesruiyeti
Tanim: Bir ortak çikar adina herhangi bir
kurumsal elitin kararlarini etkileme girisimi.
Kimin ortak çikari?
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Görüsler
• STK’lar savunuculuk faaliyetlerini mesru kilmak için üye
tabanli olmak zorunda degillerdir. Fakat mesruiyetlerini
sürdürebilmek için yaptiklari konusunda hesap verebilir
olmalidirlar. (Edwards ve Hulme, 1995: 14)
• [STK’lar] Savunuculuk faaliyetlerinde ilerledikçe temel
degerleri ve örgütsel yapilari konusunda
kurumsallasmalidirlar. (Hudson, 2000)
• Bir toplumdaki genis üye tabanli bir STK buna dayanarak
bu toplum adina konusabilir. Baska bir örgüt hizmet
sagladigi kitle adina veya tabandan (grassroot) kazandigi
deneyime dayanarak politika seçeneklerinin gelismesini
savunabilir. (Thomas, 2001: 16)
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POLITIKA (Siyaset)
– Politika, Yunancada çok yüzlülük.
– Siyaset, seyis etmek

• Resmi politika: Yasama (meclis), siyasi
partiler, hükümetler, uluslararasi kurumlar,
kamu politikalari ve kaynaklari
• Gayri-resmi politika: Sivil toplumda
olanlar, aileler, topluluklar, komsular ve
çesitli örgütler.
24.02.2004

17

STK’lar politika yapar mi?
• Bütün sosyal iliskiler ve dinamikler
politiktir (evden, meclis koridorlarina
kadar).
• Siyaset yapmanin sadece resmi politika ile
ilgilenenlere özel oldugu yargisi sadece
dislanmayi güçlendirir.
(VeneKlasen L., ve Miller, V., 2003)
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Politika süreci
• Degisim:
– Politika üretenlerin topluma ulasmasi
yerine
toplumun politika üretenlere ulasmasi
(Bratton, 1990)
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Basitlestirilmis süreç
⇒
⇒
⇒
⇒

Gündem belirleme
Politika karari
Uygulama
Geri besleme
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(Grindle ve Thomas, 1991)

• Devlet baskanlari ve bakanlar
• Bürokrasi
• Toplumsal çikarlar
– Is çevresi
– Dini elitler
– Ordu
– Basin
– Örgütlü isçiler
– Diger etkilemeye çalisanlar
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Dogrusal, rasyonel, etkilesimsiz
politika?
• Dogrusal modelin tersine, etkilesimli model
politika reformunu, ilgili taraflarin bir çok
noktada baski uygulayabilecegi bir süreç
olarak algilar (Grindle ve Thomas, 1991)
• Politika bir amaçlar ve kazalar kaosudur.
Seçilmis stratejilerle, sözde kararlarin
rasyonel uygulamasi ile ilgili degildir. (Clay ve
Schaffer, 1986)
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Türkiye ve politika süreci
•
•
•
•

Tarihsel?
Kurumsal?
Politik?
Ekonomik?
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Politika ve STK’lar
• Herhangi bir STK’nin, hükümetin
politikalarina karsi bir halk kampanyas i
yürütmesi (...) kabul edilemez.
(Charity Commission 1991 karar i , Dolan’dan al i nti ; 1998)
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