MİL Maarifçilik Siyasəti (2018-2023)
“MİL Maarifçilik Siyasəti (2018-2023)” MİL Şəbəkəsi Ümumi Yığıncağı tərəfindən qəbul
edilmiş, Şəbəkənin qarşıdakı beş (5) il ərzində həyata keçirəcəyi maarifçilik fəaliyyətlərinin
istiqamətini müəyyənləşdirən strateji sənəddir.

Giriş
MİL Şəbəkəsi əsası qoyulduğu 2015-ci ildən etibarən gənclərin maarifləndirilməsini başlıca
hədəf olaraq qarşısına qoyur, onların məsuliyyətli və bilikli vətəndaş kimi yetişdirilməsinə öz
tövhəsini verir. Bu hədəfə çatmaq üçün Şəbəkə müxtəlif qeyri-formal təhsil metod və
vasitələrindən istifadə etməklə yanaşı, mütəmadi olaraq vətəndaş təhsili ilə əlaqədar birbirindən fərqli təlim və layihələr həyata keçirir. Gənclərin fəallaşması, onların ictimai
layihələrin idarəedilməsində peşəkarlığının artırılması Şəbəkənin digər başlıca hədəfləridir.
Bununla yanaşı, həyata keçirilən layihələr çərçivəsində gənclərdə azad düşüncə və
fərqliliklərə qarşı dözümlülüyün inkişaf etdirilməsi, ictimai həyatda plüralist mühitin
formalaşmasına çalışılır. Şəbəkə öz ictimai işi ilə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin
inkişafına, demokratik cəmiyyət qurulucuğuna təkan verir.
MİL Şəbəkəsi qarşıdakı beş il ərzində maarifçi layihələrinin keyfiyyətinin, eyni zamanda
istifadə ediləcək material və vasitələrin müxtəlifliyinin artırılmasını aşağıdakı istiqamətlər
üzrə həyata keçirəcək:

Demokratiya, Vətəndaş Cəmiyyəti və Liberal Dəyərlər
Demokratik cəmiyyətin əsasını məsuliyyətli vətəndaşlar, güclü və peşəkar vətəndaş cəmiyyəti
institutları təşkil edir. Bu mənada, gənclərin vətəndaş təhsili üzrə maarifləndirilməsini
demokratik cəmiyyət quruculuğunun ilkin addımı hesab etmək olar. Cəmiyyətimizdə
demokratiya və insan haqları ilə əlaqədar əskiklikləri nəzərə alaraq, MİL Şəbəkəsi öz
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maarifçilik siyasətinin başlıca istiqamətini bu mövzular üzrə müəyyənləşdirir.
Bu istiqamətdə Şəbəkənin ənənəvi təlim layihəsi olan “MİL Sosium” gəncləri demokratik
institutlar və prinsiplər, aktiv iştirak, könüllülük, insan haqları və liberal dəyərlər, vətəndaş
cəmiyyəti quruluş və fəaliyyətləri üzrə maarifləndirir. Qarşıdakı beş ildə Şəbəkə bu
istiqamətdə fəaliyyətini daha da genişləndirəcək, peşəkarlığını artıracaq, mövzu üzrə
beynəlxalq qeyri-formal təhsil standartlarını öyrənməyə davam edəcək və layihə çərçivəsində
onların tətbiqini artıracaq. Bununla yanaşı, Şəbəkə üzvlərinin mövzu üzrə ixtisaslaşması və
təlimçi kimi layihədə iştirakı MİL Maarifçilik Siyasətinin başlıca hədəflərindən biri olacaqdır.
Qadın və LGBT+ Məsələləri
Patriarxizmin hakim olduğu, kişilərin ictimai, iqtisadi və siyasi həyatda başlıca rol oynadığı və
bu qeyri-bərabərlik üzərində qurulmuş ictimai dəyərlərə əsaslanan cəmiyyətlərdə nəinki
ictimai ədalətsizlik dərinləşir, hətta gender əsaslı zorakılıq və ayrıseçkilik geniş vüsət alır, bu
da öz növbəsində həmin cəmiyyətin ümumi inkişafına mane olur. Belə ictimai şəraitdə qadın
və LGBT+ məsələləri, onların təməl hüquqlarının qorunması və bu istiqamətdə təbliğat
demokratik cəmiyyətin ən həssas məsələlərindən birinə çevrilir.
Bu mənada MİL Şəbəkəsinin ənənəvi ikinci layihəsi, qadın və LGBT+ hüquqları və məsələləri,
feminist və LGBT+ hərəkatları, onların tarixi və fəaliyyət istiqamətləri haqqında təlim
proqramı olan “MİL Gender” Şəbəkə üzvlərinin bu istiqamətdə maariflənməsini həyata
keçirir. Qarşıdakı illərdə Şəbəkə bu təlim proqramının inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, həm də
geniş auditoriyaya xitab edən, vətəndaşlarda gender həssaslığı və şüurunun inkişaf
etdirilməsi istiqamətində müəyyən layihə və tədbirlər həyata keçirəcək.

Yaşıl Həyat, Yaşıl Dəyərlər
İnsanların sağlamlığı və xoşbəxtliyi sağlam biosferadan keçir. Ətraf mühitin qorunması, bitki
və heyvan müxtəlifliyinin mühafizəsi, çirklənmənin qarşısının alınması, təbii resursların
səmərəli istifadəsi, tullantıların düzgün idarə olunması, alternativ enerji mənbələrindən
istifadənin həcminin artırılması, yaşıl iqtisadiyyata keçid və s. kimi məsələlər yaşıl dəyərlərə
sadiq, onu öz həyat tərzi kimi mənimsəmiş, demokratik və aktiv vətəndaşlarsız mümkün
deyil.
Bu mənada yaşıl həyat tərzi MİL Şəbəkəsinin qarşısına qoyduğu əsas maarifçilik
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istiqamətlərindən biridir. Qarşıdakı illərdə Şəbəkə yaşıl dəyərlərin təbliğatı istiqamətində
yaşıl hərəkat və onun tarixi, ətraf-mühitçilik və ekologizm, yaşıl ideologiya, yaşıl iqtisadiyyat
və s. kimi mövzuların yer aldığı “Yaşıl MİL” layihəsini reallaşdıracaq. Bununla yanaşı, öz
üzvlərinin və cəmiyyətin bu mövzularda həssaslığının artırılmasına və bu üzrə ictimai şüurun
formalaşmasına dəstək vermək məqsədi ilə müxtəlif layihə və tədbirlər həyata keçirəcək.

Cəmiyyət sülh içərisində
Müharibə, savaş və münaqişələrin tərəfi olan cəmiyyətlər insanlıq üçün ən vacib ehtiyac olan
sülhdən uzaq düşürlər. Belə cəmiyyətlər və dövlətlər istəyərək və ya istəməyərək digər millət
və ya dövlətlərə qarşı nifrət təbliğ edir, hətta bunu qəbul etməyən fərdlərə qarşı amansız
olurlar. Halbuki, sülh və sevgi hər bir insanın təməl hüququ, hər bir demokratik cəmiyyətin ən
başlıca dəyəridir.
Cəmiyyətimizdə bu mövzunun həssaslığını və məlumat əskikliyini nəzərə alaraq, qarşıdakı
illərdə Şəbəkə öz üzvlərinin və gənclərin sülh quruculuğu istiqamətində maarifləndirilməsi
məqsədi ilə “MİL Sülh” layihəsi təşkil edəcək, eyni zamanda ictimai və millətlərarası
münasibətlərdə sülhü təbliğ etmək üçün digər layihə və tədbirlər həyata keçirəcək.
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