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GİRİŞ  

 

YÖNTEMLER 

Projenin araştırma aşamasında her ülke ortağı iki odak grup / görüşme yaptı. Bu görüşmeler, göçmenlerin kendi işlerini 

kurmalarını veya beceri seviyelerine uygun işlere girmelerini destekleme alanındaki fikirleri, görüşleri ve sorunları 

belirlemek için yapıldı. İlk odak grup, şu anda becerileri veya eğitim seviyelerinin altındaki işlerde çalışan en az 10 

göçmen tarafından oluşturulmuştur. İkinci odak grubunun katılımcıları, örneğin eğitim kuruluşları ve iş kurma 

organizasyonu gibi, göçmenlerle çalışan en az 5 kişi idi. Bu görüşmeler sırasındaki sorular, tüm ortaklar tarafından 

ortaklaşa oluşturulan benzerdi. Taraflar arası ve kültürel karşılaştırmaları sağlamak ve tarafsız bilgi toplanmasını 

sağlamak için önceden kararlaştırılmış temalara dayanıyorlardı. 

 

AVRUPA GENEL GENEL BAKIŞ 

Genel olarak, işgücü piyasası son yıllarda iyileşmiştir, tüm üye devletlerdeki işsizliğin azalması ile ( Avrupa İstihdam ve 

Sosyal Gelişmeler 2018, Avrupa Komisyonu). Bununla birlikte, farklı Avrupa ülkelerindeki işçilerin durumu büyük ölçüde 

farklılık gösterir. Şekil 1, istihdam edilirken yoksulluk riskinin altında kalan kişilerin yüzdesini göstermektedir 

(Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, Eurostat). İstihdamın genellikle yoksulluğa karşı en iyi koruma olduğu iddia 

edilmektedir, bu nedenle çalışan insanların karmaşık durumlarını ve farklılıklarını anlamak önemlidir. Bu nedenle, menşei 

ülke göz önüne alındığında, Avrupa'daki göçmen ve mültecilerin durumunu derinlemesine anlamak için iyi bir göstergedir. 

Şekil 1 Yoksulluk riski altındaki işlerde. 2017. Eurostat 

Avrupa'daki göçmen nüfus, özellikle Avrupa dışındaki ülkelerden gelenler, yoksulluk ve dışlanma oranları açısından daha 

yüksek risklerle karşı karşıya. Avrupa 2020'de sunulduğu gibi göstergeler - yoksulluk ve sosyal dışlanma, 2010 ve 2016 

yılları arasında bu riskler menşe ülkeleri dışındaki bir ülkede yaşayanlar için (hem AB dışından hem de AB içinden) 

artmıştır. Şekil 2'de, 2016'da Avrupa dışından doğan kişilerin% 39,2 oranında yoksulluk veya sosyal dışlanma oranı 

olduğunu ve doğduğu ülkede yaşayan insanların riskinin% 21,6 olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkesinde ikamet edenlerin 

dışında doğanlar için yoksulluk ve sosyal dışlanma riski% 24.5 idi. Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde yoksulluk ve sosyal 

dışlanma oranı, istisnalar dışında Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Letonya olmak üzere AB dışında doğanlar 

için en yüksekti.  



 

Şekil 2 Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski taşıyan kişilerin geniş bir doğum ülkesi grubuna göre, ülkelere 
göre, 2016. Eurostat 

Avrupalı olmayan göçmenler arasındaki istihdam oranları, Avrupa'da oldukça düşüktür. Şekil 3'te gösterildiği üzere, 20 ila 

64 yaşları arasındaki Avrupalı olmayan vatandaşların istihdam oranı, toplam istihdam oranının 14,8 puan altındaydı. 

Ayrıca, istihdam oranı, ekonomik krizden, 2008’de kaydedilen seviyelerin altında 2017 olan düşük oranlarda önemli 

ölçüde artmamıştır. Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler Komisyonu’nun Avrupa Komisyonu’nun 2017 Yıllık Gözden 

Geçirme Raporunda sunulduğu üzere, Avrupa dışından göçmen işçiler Sendika, düşük vasıflı ve güvensiz işleri yürütme 

eğilimindedir. Ayrıca daha geçici sözleşmeler ve daha kötü çalışma koşulları ile karşı karşıya kalıyorlar (Avrupa 

Komisyonu, Avrupa'da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler, Yıllık Gözden Geçirme 2017, 2017, s. 83). 

 

Şekil 3 İstihdam oranı 20-64 yaş grubu, vatandaşlığa göre, AB-28, 2006-2017. Eurostat 

OECD bölgesindeki yabancı işçiler, eğitim seviyelerine bakılmaksızın düşük vasıflı pozisyonlarda yoğunlaşmaktadır 

(Uluslararası Göç Görünümü 2018: Göçmenlerin işgücü piyasası sonuçları ve OECD ülkelerinde uyum politikaları). 

Ortalama olarak, üç yükseköğrenim görmüş göçmenden biri aşırı niteliktedir; bu, yerlilere göre yüzde 12 daha yüksektir. 

Bununla birlikte, ortalama olarak Avrupa içi göçmenlerin istihdamı yerlilere göre daha yüksektir. OECD ülkeleri arasında 

göçmenler ve mülteciler için uyum programları oluşturma eğilimi var ve bu programların bir süredir var olduklarının 

gittikçe artan bir şekilde uyarlandığını fark ediyorlar (International Migration Outlook, s. 79). 

OECD ülkeleri, dil becerilerinin kazanılmasını ve göçmenlerin nitelikleri için değerlendirme ve tanıma sistemlerinin 

geliştirilmesini giderek daha fazla teşvik etmektedir (International Migration Outlook, s. 79). 

Bu artan politikalara rağmen, ilk nesil göçmenler yerli işsizlikten farklı işsizlik ve aşırı nitelikle karşı karşıya. Göç statüsü, 

iş gücü statüsü ve vatandaşlık açısından uygun bir iş bulmanın önündeki en yeni veriler Birinci kuşak ve ikinci kuşak 

göçmenler için en yaygın iş engellerinin dil becerilerinin yetersizliği olduğunu ve ardından niteliklerin tanınmaması 

olduğunu vurgulamaktadır (Eurostat: Birinci ve ikinci kuşak göçmenler - 2014 çalışmasının önündeki engeller). 

 

 



 

Şekil 4 Göç durumuna ve geçmişine göre iş engelleri, 15-64 yaş grubu, 2014. Eurostat 
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GİRİŞ 

Yeni bir Entegrasyon Yasası ve Yetişkin Yabancılar ve Diğerleri için Danimarka Kursları Hakkında Yeni Bir Yasa 1 Ocak 
2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sosyal ortaklar ve yerel yetkililer ile işgücü piyasasına entegrasyonun teşvik edilmesi 
ve hükümetin genel politikasına uygun bir anlaşmaya dayanmak 'işte daha fazla insan'. Yeni yasanın amacı, yeni 
başlayanlar için işgücü piyasasına ilişkin esnekliği ve kişisel gelişimi sağlamaktı. Kamu sektörünün çabaları üç göreve 
yönlendirildi: danışmanlık ve yükseltme; özel ve kamu şirketlerinde iş eğitimi ve ücret ekinde istihdam. Eskiden üç yıllık 
bireysel uyum sözleşmesinin süresi uzatıldı (göçmenlerin normalde yedi yıl sonra kalıcı bir oturma izni aldığı noktaya 
kadar) ve 'yabancının kendisinin sorumluluğunu vurgulamak için şekli değişti Danimarka toplumuna entegrasyonu 
”(Mülteciler, Göçmenlik ve Entegrasyon Bakanlığı, 2006b, s. 61). 

 

Danimarka'da göçmenlerin toplam istihdamına ilişkin rakamlar düşüktür. Yerli doğumlu Danimarkalılar için istihdam 
oranları, 2005 yılında yabancı doğumlu olanların% 56'sına, OECD üyesi olmayan ülkelerdeki yabancıların ise% 51'ine 
göre% 78 civarındadır. Diğer birkaç OECD ülkesinde, göçmenler için istihdam oranları ile yerli doğanlar arasındaki tüm 
eğitim seviyelerinde, Danimarka'daki kadar yüksek bir fark yoktur. Danimarka'daki göçmenler yerel nüfustan daha az 
eğitimli olsalar da, yeterlilik oranları diğer ülkelerdekinden daha düşük görünmemektedir. Yüksek vasıflı yerli ve yabancı 
çalışan işçiler arasındaki istihdam oranındaki fark, düşük (% 15) ve orta vasıflı işçiler (% 15) arasındaki farktan daha 
yüksektir (% 19). Bu, göçmenlerin çoğunun bulunduğu ve işgücü piyasası kıtlığının en akut olduğu Kopenhag için 
özellikle zordur. Dördüncüsü, Kopenhag, yüksek vasıflı yabancıları cezbetme konusunda kayıtsız bir sicile sahip ve 
göçmen gelenlerin yanı sıra yabancı öğrencilerin sayısı nispeten sınırlı. Kopenhag'ın göçmen nüfusu içindeki payı diğer 
büyükşehir alanlarına göre ortalamanın altında. (OECD, 2009, s. 11–12) 

 

Göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçları konusunda topluluk bilincini arttırmak için, yerli ve göçmen nüfusun istihdam 
durumundaki farklılıkları anlamak önemlidir. Yerli ve göçmen nüfus arasındaki serbest meslek oranlarının bu 
karşılaştırması (Resim 1) Danimarka'da serbest çalışan göçmen nüfus (Avrupa ve Avrupalı olmayan) arasındaki farkın 
düşük olduğunu, yerli nüfusun en düşük nüfus olduğunu göstermektedir. . Bu, yerli serbest meslek sahibi kişilerin 
yüzdesinin bu sırada AB doğumlu ve AB doğumlu olmadığından daha yüksek olduğu AB ortalamasından farklıdır. 

 

Resim 1: Eurostat 

1° BÖLÜM: GÖÇMENLER 

Crossing Borders Mart 2019'da, şu anda yetenek / eğitim seviyelerinin altındaki işlerde çalışan göçmenlerle görüşmeler 
ve başlangıç şirketleri olan ya da girişimci olmayı planlayan göçmenlerle görüşmeler yapmıştır. 

Hindistan, Bulgaristan, Çin, İngiltere, Brezilya, Romanya, Martinik, ABD, Filipinler gibi çeşitli etnik kökenli göçmenlerin 
katılımıyla toplam 3 odak grubu düzenlendi. Katılımcıların eğitim geçmişi de farklıydı: Röportajdaki katılımcıların 
çoğunluğu Danimarka'ya gelmeden önce zaten yükseköğrenim görmüştü ve üçü Danimarka eğitim sisteminin bir 
parçasıydı (biri ortaokulda, diğeri ise lisans ve yüksek lisans eğitimine sahipti). . Danimarka'ya geldikleri dönemde de 
farklılık vardı. Katılımcıların bir kısmı geçen sene Danimarka'ya geldi ve bazıları 10 yıldan daha önce geldi. 



Katılımcıların Danimarka'ya gelmeleri için çeşitli nedenler de var: çift uyruklu (bir ebeveyn Çin'den ve diğeri 
Danimarka'dan), eğitim, aile birleşimi, işgücü göçü, daha iyi iş olanakları ve bir katılımcı tesadüfen Danimarka'ya göç etti. 
Göçmenlerin bazıları, kendi ülkelerinde yaptıkları işte çok başarılı olmuşlardı ve diğerleri, daha iyi iş fırsatları, eğitim veya 
becerilerin geliştirilmesinde istekli olarak güçlü bir niyete sahipti. 

GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINA GİRİŞ 

İşletmelerini yeni bir ekonomik, politik ve kültürel ortam içinde kurmak isteyen göçmen girişimciler özel yetkinlikler 
gerektiriyor. Birkaç farklı bağlamda gezinme yeteneği zaten çok talep ediyor. Hem göçmen hem de girişimci olmanın 
sosyal ve kültürel yönleri kucaklayan rolü zor olabilir. 

Öyleyse, neden birisi gizli yönleri olan ve çözülmek için sebat etmeyi gerektiren idari, yasal, ekonomik ve sosyo- kültürel 
dolaşmanın bu zorlayıcı labirentine giriyor? 

Girişimci olmanın birkaç nedeni var, ancak göçmen girişimcilerin kökenleri / kökenleri söz konusu olduğunda daha güçlü 
bir profil olduğunu kabul ettik. Orta doğu ve Asya'dan gelen göçmenler, kendilerini diğer göçmen gruplardan daha 
girişimci olarak kurmakta daha güçlü bir sürüşe sahipler ve bu, yeni bir işe başlamak isteyen etnik Danimarkalılardan 
daha yüksektir. 

Bazı araştırmacılar girişimcilikle ilgili güçlü bir motivasyon ve deneyimin önemli faktörler olduğunu söylemektedir. 
Rockwool Vakfı (2004) tarafından yapılan araştırmalar, örneğin, Danimarkalılar gibi etnik azınlıklar kendi patronu olmak, 
aynı nedenlerden dolayı girişimci olmayı tercih sonucuna varır. Diğerleri, girişimci olma yolundaki güçlü itiş etkisinin, 
özellikle eğitim ve becerilerinin kabul edilmemesi nedeniyle, bu grupların şansının sınırlı olduğu işgücü piyasasından 
kaynaklandığını vurguluyor. 

 

Bu faktörlerin birbirini dışlamadığı ve farklı seviyelerde kendilerini pekiştirdikleri açıktır. Danimarka'da serbest çalışan 
göçmenler genellikle girişimcilik işine girmeye zorlanır, ancak özellikle belirli gruplar içinde güçlü bir motivasyon 
hissederler. 

 

OECD'den (OECD, 2009, s. 82) çıkan bir rapor Danimarka'daki göçmen girişimciliğinin aşağıdaki genel genel 
değerlendirmesini yapmaktadır: 'Göçmenler arasında girişimcilik oranı nispeten düşüktür. Göçmenler çoğu zaman 
serbest meslek alanlarını işgücü piyasasındaki marjinalleşmeden kaçmanın bir aracı olarak kullanmaktadır, ancak 
göçmenlerin serbest meslek oranları nispeten düşüktür. Danimarka'da serbest meslek sahibi olmanın doğrudan göçmen 
statüsü ile ilgili resmi bir engeli olmamasına rağmen, göçmenlerin kredi kullanması daha zor olabilir. Bu, muhtemelen 
çoğu göçmen girişimcinin düşük giriş engelli ve restoranlar gibi yoğun bir rekabet ortamına sahip 

sektörlerde işe başlamasıyla ilgilidir. ' 

Katılımcılarımızdan topladığımız veriler; göçmen girişimciler, paydaşlarla yapılan görüşmeler, masa başı araştırmaları ve 
saha çalışmaları ile bir araya getirildiğinde, Danimarka'da göçmen girişimciliğinin gelişimindeki zorluklar hakkında iki 
genel gözlem ortaya çıkmaktadır: 

• sosyal - kültürel faktörler 

• idari, ekonomik ve yasal faktörler 

Göçmenler etnik Danimarkalılardan daha yüksek oranlarda iş kurma eğiliminde olsalar da, çoğunlukla sınırlı sosyal 
sermaye, dil engelleri, finansal kurumlara erişim ve Danimarka pazarını anlama eksikliği nedeniyle daha büyük engellerle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. 

 

Danimarka'da işe başlama zorlukları hakkındaki soruyu yanıtlamak için, bu süreçte mülakatta yer alan katılımcıların ve 
Danimarka işgücü piyasasına katılımlarındaki zorlukları analiz ettik: tutumları, kavramları, öğrenme biyografileri, ayrıca 
günlük yaşam, nasıl açıkladıkları. veya girişimci olarak yürüttükleri çabaları ve göçmen girişimcinin gerçek hayattaki 
rolünü nasıl tanımladıklarını haklı gösterebilir. Bu aynı zamanda ülke ekonomisine olası etkilerin bir sonucunu ve 
hipotezini yaratmamızı sağlar. 

  

 



 

SOSYO - KÜLTÜREL FAKTÖRLER 

Bir araştırma çalışmasının birçok katılımcısı için Danimarka'da işgücü piyasasına girmenin en büyük zorluklarından biri 
dildir. (“Dili bilmeden Danimarka'da yaşayabilseniz bile, bu asla aynı olamaz.” ) Katılımcıların bazıları, en başından dil 
öğrenemedikleri için pişman olduklarını söyledi. Dil sizi şehirle daha çok ilgilendirir, ancak buna rağmen, dille ilgili birçok 
avantaj vardır. 

“Eğer Danimarkaca bilmiyorsanız, uluslararası bir şirket için çalışmadığınız sürece unut gitsin, burada iş bulamazsınız, bu 
kadar basit. Bütün gurbetçi gruplar aynı şeyi söylüyor. Danca konuşamıyorum, süper kalifiyim ve iş bulamıyorum. ” 

“Çalışma gruplarına hiç davet edilmedim ve o zamanlar benden hoşlanmadıkları için olmadığını, ama sizi dâhil etmek için 
fazladan çaba sarfettikleri için olmadığını biliyordum. Fakat daha sonra, Üniversitede aynı problemi yaşıyorum. Bana 
söyleyen bu profesörü, Danimarkalı olmayan biri için iyi yaptığınızı hatırlıyorum. Nasıl tepki vereceğimi bilemedim, çünkü 
aslında beni cesaretlendirmeye çalışıyordu. ” 

 

Dil engeline benzer şekilde, kültürel farklılıkların işgücü piyasasına girme sürecinde çok zor olduğu 
değerlendirilmektedir. Bu iki faktör birbiriyle çok yakından bağlantılı ve güçlü bir etkileşime sahiptir. 

“Kültürel olarak gezinmek zorlaşıyor. Çünkü ben zekanlardan birine odaklandığımız bir kültürden (İngiltere) geliyorum, 
sosyalden daha akademik. Bu da onunla tamamen aynı fikirde değilim. Çünkü akademik değilsin, zeki olmadığın 
anlamına gelmez. ” 

“Özgeçmişinizi başka bir ülkedeki iş deneyiminize göre hazırlıyorsunuz ve profilinizi Danimarkalı şirket için nasıl 
hazırlayacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer sen farkında değilsen o zaman özgeçmişinin neden reddedildiğini bilmiyorsun ve 
hiçbir açıklama yok. ” 

 

İş kültürünü ve çevreyi anlamayı fark edebileceğimiz gibi başka bir anahtar nokta olabilir, aynı zamanda çalışmanın 
profili de olabilir. Eğer yönetim rolü ise, işverenlerin Danimarkalı birini araması muhtemeldir. Eğer teknik alanda ve 
daha alçak bir pozisyonda çalışıyorsanız, iş bulmak daha kolaydır ve iş rollerinde net bir ayrım vardır. Örneğin, Asya 
toplumunda göçmen istihdamı açısından oldukça iyi bir uyum var, ancak bu alt sınıflar içinde istihdam anlamına geliyor; 
bu, ev içi bakım yardımcıları, çiftler, temizlikçiler vb. Anlamına geliyor. Danimarka toplumuna başarıyla entegre edildi. 

 

Görüşmelerimize göre Orta Doğu toplumlarıyla göçmen istihdamı yetersiz kalıyor. Bunlar arasında, özellikle erkek nüfusu 
arasında ayrımcılık vardır. Örneğin, eğitimli bir kişi teknik eğitimi bitirmek için staj başvurusu yaparsa, genellikle 
reddedilir, böylece bitiremezler ve işsiz kalırlar. Girişimcilik onların bir çıkış yolu, ancak daha sonra aile dükkânında 
çalışıyor ya da kendi mağazalarını yaratıyorlar. Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenler özellikle de yüksek öğrenim 
almalarını vazgeçirmek çünkü bu, onlar için mutlaka iyi değil vs. genellikle yerel dükkânlar, kafeler, restoranlar, kendi 
işlerini sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca, bu Danimarka'daki göçmenlerin genel yüksek öğrenimini etkilemektedir. 

Yükseköğretime rağmen, göçmenler etnik kökenleri ve uyum konularına dayanarak oldukça sık bir şekilde ayırt 
edilebilirler. Birçok işveren, kültürel çatışma veya dil zorlukları olabileceğini ve çalışanlar arasında ayrımcılığa neden 
olabileceğini düşündüğü için ayrımcılık yapıyor. Diğer taraftan, ebeveynleri eğitim veya iş bulma konusunda başarılı 
olamadıkları ve çocuklarının aynı durumda olmasını istemedikleri için aileleri için cesareti kırılabilirler. Ne zaman ve ne 
zaman bir iş bulurlarsa, genellikle düşük eğitimli ve sahip olduklarından düşük nitelikte bir iştir. 

“Eğer Danimarka'ya gelmiyorsanız, ilk engeliniz bu olabilir ki böyle bir işe başlıyorsanız ve başladığınızdan haberdar 
olmanız gereken bir şey var. Bilirsin, çünkü sistemi ve işlerin nasıl yürüdüğünü öğren. Ve eğer Avrupalı değilseniz, başka 
bir zorluk var ve beyaz ya da karışmazsanız, o zaman başka bir zorluk var. Ve demek istediğim, öyle değil... Irkçılık kartı 
oynamıyor. İçinde bulunduğun her kültürün bu zorlukların olduğunu düşünüyorum - eğer dışarıdan geliyorsan. Sadece 
diğerlerinden daha fazla yer ayırt ediyorsun ve zorlaştırıyor. ” 

 

 

Sosyal ağ açıkça görüşülen kişilerin çoğu için baskın bir kategoridir. Analiz, sınıf / işyeri içindeki ve dışındaki sosyal 
temas, sosyalleşme ve sosyal uyum, yeni arkadaşlar edinmek, farklı insanlarla ve topluluklarla bağlantı kurmak da dahil 
olmak üzere bu avantajın farklı yönlerini göstermektedir ve çok fazla bilgi verebilir. Katılımcılarımız Örneğin, STK'ların, 
insanların deneyimlerini ve zorluklarını karşılayabilecekleri ve paylaşabilecekleri yararlı etkinlikler düzenlediklerini belirtti. 
Meydan okuyanları ve deneyimlerini paylaştığınız destek grupları çok önemlidir. Durumda birkaç kez işe başladığınızda, 
maddi desteğe de ihtiyacınız var. 

 



Bahsetmesi gereken bir başka yönü Danimarka'da göçmen ve mülteci arasındaki görüntünün farkı dır. Mülteci 
genellikle Orta Doğu kökenli ve İslam toplumundan olup genç ve eğitimsiz (genellikle) erkek olarak görülmektedir. 

 

2014 ve 2015 yıllarında Danimarka'ya sığınmacıların büyük çoğunluğu (neredeyse yarısı) Suriye'den geldi. En büyük 
sığınmacı grubunu oluştururlar. Danimarka Çalışma Bakanlığı (2016), belediyeler ile diyalog içerisinde, mültecilerin 
çoğunun zorunlu eğitim almadığı sonucuna varmıştır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, diğer gruplarla kıyaslandığında zayıf 
eğitim seviyelerinin nedeni, sığınmacıların çoğunun Danimarka'da sığınma başvurusunda bulunduklarında hala çok genç 
olmalarıdır. Böylece, eğitim sisteminde henüz bugüne ulaşmamışlardır. Hiç şüphe yok, istatistiklerin (ROCKWOOL 2017) 
mültecilerin% 66'sının ilkokuldan bir dereceye sahip olmadığını göstermesi şaşırtıcı değil. Çoğunlukla topluma entegre 
olarak görülen Asyalı göçmenlerle karşılaştırıldığında. Orta doğudaki göçmenler yükseköğrenime sahip olsalar bile 
olumsuz algılanıyorlar. 

 

Genel olarak AB ülkelerinden gelen göçmenler işlerine başlamada daha iyi kabul görmektedir. Girişimci türünde de 
farklılıklar var - AB ülkelerinden genellikle teknoloji girişimleri, AB dışındaki ülkelerden ise farklı algılanan küçük 
dükkânlar, kafeler, restoranlar. 

 

İDARİ, EKONOMİK VE YASAL FAKTÖRLER 

Danimarka'da işinizi başlatmak için plan zaman yeni sistemle familiarized ve bilgilerin çoğu Danimarkalı dijitalize ve 
içindedir veya çok kötü İngilizce var (kurallar, yasalar, politikalar, kurallar, prosedürler vs.) nasıl çalıştığını bilmek almak 
için çok önemlidir sürümleri. Bu doğru bilgileri bulmak ve doğru kanallar üzerinden uygulamak çok zor. Bu durum, akıcı 
bir şekilde Danca konuşan ve çevrimiçi bilgi bulabileceğiniz birinden yardım gerektiriyor. Ayrıca, sabır ve sebat gerektirir. 

“Tüm belgeler ve mevcut bilgiler Danca dilindedir. Gıda endüstrisinde çalışırken takip etmeniz gereken ve daha derin 
görünmüyorsa farkında olmadığınız birçok kural vardır. Yanlış şeyler yapma riskini almak istemedik, bu yüzden oldukça 
maliyetli olan yasal danışmanlık verdik ”. 

 

Yapmanız gereken ve yapabileceğiniz şeyler var ve ardından yapmanız gereken şeyler var. Ve ne yapmanız gerektiğini 
bilmek böylece başınızı belaya sokmamak önemlidir. Çünkü geç kalmayı öğrenirseniz, bir ceza olabilir, ama bu sorun 
Önemliyse işinizi kapatın. Ayrıca, dikkat etmek, farkında olmak, yapmak istemediğiniz şeyler… ” 

İşe başlamadan önce, sermayeye sahip olmak önemlidir ve bu nedenle bankadan kredi almaya ihtiyacınız olabilir. 
Danimarka toplumunda kredi almak için nasıl karlı olacağınızı göstermeniz ve aynı zamanda yatırım yapmak için kendi 
paranız olduğunu göstermeniz gerekir. Yatırım yapmak veya gelecekteki karlılığı göstermek için başlangıç sermayesi 
yoksa bir krediye erişim sağlamak zordur. 

“… Danimarka'da, şirketinizi başlatmak için başvurabileceğiniz ve bir bankanın sizi desteklemesi gereken 10.000 DKK'ye 
kadar herhangi bir hibe yok. Örnek olarak, bankalar genellikle başlangıçtaki işlerin güvenilirliğine inanmaz, özellikle de 
göçmenlerin tarafında… ” 

 

Daha önemli bir faktör de pazar araştırmasıdır: benzersiz ve kaliteli bir yaratma yapmak, kamuoyuna tanıtmak, 
tüketiciyi sağlamak ve ürünün rekabetçi fiyatını ciddiye almak zorundadırlar. Hizmet veya ürün talebi üzerine araştırma 
yapmak, çok fazla zaman veya para kaybetmeden denemek gerekir. Hizmet / ürün için reklam ve hedef kitle ve fiyat 
bulma. (“Nasıl fiyatlandırılacağımı bilmiyordum, bu yüzden ilk etkinliğe ev sahipliği yaptığımda cebimden ödeme yaptım”). 
Katılımcı girişimcilerimiz tarafından öğrenilen değerli dersler düşük riskli bir ortamda işe başlamak, test etmek ve 
yavaşça bulmak ve momentum üzerine inşa etmektir. 

 

“Uluslararası evde size genel bir fikir veriyorlar, ancak çok spesifik ve yeterli değil. Ayrıca, bu programlar sadece 
Kopenhag bölgesinden insanlar içindir ve şehir dışındaysanız bunlara erişiminiz olmaz. Yardım çok genel ve konuyu ele 
alıyorlar ancak ayrıntılara girmiyorlar - bu yeterli değil. CPR numarasını alır almaz size kılavuzları sunmaları gerekir 
(Danimarka Kimlik numarası). Bu olmadan neyin yardımcı olacağını araştırmanız gerekir. ” 

 



2° BÖLÜM: PAYDAŞLAR 

Mart 2019'da Crossing Borders, göçmenlerle ve mülteci girişimcilerle çalışan paydaşlarla röportajlar yaptı. Beş paydaşla 

görüşülmüş ve bu görüşmelerin sonuçları, bugün Danimarka işgücü piyasasında göçmen ve mültecilerin karşılaştığı 

zorlukları göstermek için bir rapor oluşturmuştur.  

 

PAYDAŞ PROFİLLERİ  

Yes Cph Danimarka'daki tüm mülteciler için adil 

istihdam fırsatları yaratma misyonuna sahip bir 

organizasyondur. İyi çalışma koşulları ve makul 

ücretlerin sağlanmasında mültecilere sağlanan 

uygun fiyatlı, güvenilir ve kaliteli bir hizmet 

sunarlar. Şirketin stratejisi, işletmelere olumlu bir 

çalışma ortamı ve topluma geri dönme şansı 

verirken, mülteciler için sürdürülebilir uyum 

olanakları sağlayabilir. 

https://www.yescph.dk/om/    

Mülteci Yemek Festivali BM Mülteci Ajansı'nın 

(UNHCR) desteğiyle Food Sweet Food tarafından kurulan bir vatandaş girişimidir. Festivalin amacı, restoranların 

mutfaklarını açıp mülteci şeflere emanet etmeleri, lezzetli ve birleştirici anları paylaşmalarıdır. Her yıl düzenlenen 

festivalin ötesinde Food Sweet Food, festivalin aşçılarının profesyonel entegrasyonunu desteklemek için faaliyetler 

geliştiriyor: catering hizmetleri, yemek pişirme etkinlikleri, yemek pişirme gösterileri, yemek pişirme atölyeleri, 

konferanslar ve referanslar. Bu yıl Mülteci Yemek Festivali ilk kez Kopenhag'da olacak. 

http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en  

Action Aid Denmark geliştirme çalışmaları konusunda neredeyse 70 yıllık deneyime sahiptir ve çalışmaları, uzun 

vadede desteksiz olarak idare edebilmeleri için yoksul insanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Hedef 

kitleler öncelikli olarak kadın ve gençlerdir. Yerel örgütlerle yoksulluk içinde yaşayan insanları güçlendirmek ve haklarını 

anlama ve talep etmelerine ve demokratik ve sürdürülebilir bir toplum kurmalarına yardımcı olmak için çalışırlar. İşin 

büyük alanlarından biri haklardır. Danimarka’da sığınmacılar, gençler ve okullardaki öğretimin bir parçası olarak. Metot, 

insanların sahneye çıkmalarına ve topluma katkıda bulunma ve kendi durumlarını değiştirme yetenekleri ve sesleri 

olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

https://www.ms.dk/en    

Fair Nomad Society Kopenhag'da bulunan ve My Fair Shop / Nomad Living / Naked Society tarafından kurulan bir 

kavram mağazasıdır. Onların ortak inancı, bu işbirliğine yol açan tasarım, iç ve yaşam tarzı ürünler için adil üretim ve 

sevgidir. Onların arzusu, pazarda hem bakılması hem de kullanılması harika olan ve üretimin insanlar ve çevre için 

sürdürülebilir olduğu çok sayıda kaliteli ürünün olduğunu, vb. Göstermektir. Bu fikrin arkasında duran kişi Charline'dir. 

Charli Skovgaard, girişimci, hayırsever, sürdürülebilir uzman ve mülteci gönüllüsü. 2010 yılında giyimçizer / yaratıcı 

yönetmen olduktan sonra, sadece sürdürülebilir bir ürüne sahip müşterilere odaklanmaya karar verdi -% 100 çevre dostu 

müşterileri olan ilk PR ve iletişim olan Fair Styles oldu. 

https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en   

Celine Faty – görünürlük ve marka koçu, Celine, müzik endüstrisinde 20 yıldan sonra profesyonel kariyerini 

değiştirdi ve modayı değiştirdi. Sonuç olarak, 2011'de benzersiz bir “Afrika'dan ilham alan” giyim hattı olan QIIM'i 

yarattı. Girişimci yolculuğu boyunca görünürlük ve marka koçu oldu. Etrafındaki insanlara benzersiz bir şekilde 

yetenekli olduklarını tanımlamada yardımcı olur. Bugünkü sloganı, insanları harekete geçmeleri ve kendilerine olan 

saygısını arttırmaları için yetkilendirmektir. 

 

https://celinefaty.com/  

 

Paydaşlara göre, göçmenlerin ve mültecilerin işgücü piyasasına girerken ve işlerini başlatırken karşılaştıkları en önemli 

engellerden ikisi: dil engelleri ve idari sistemi ve yasal çerçeveyi anlamayan. Ekonomik zorluklar, girişimcilik 

sürecindeki engellerin yanı sıra işverenlerden ve kurumlardan gelen farkındalık ve destek eksikliği olarak da kabul 

https://www.yescph.dk/om/
http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en
https://www.ms.dk/en
https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en
https://celinefaty.com/


edilmektedir. Önemli derecede kültürel engeller ve uyum sorunları, odak grup görüşmelerinde paydaşlarla yapılan ana 

konulardır. Göçmenler ve mülteciler aynı zamanda temel dijital becerilerden (Danimarka web sitelerini 

kullanamamaktadır) ve etnik Danimarkalı etnik girişimcilerle karşılaştırıldığında Danimarkalı tüketici normlarının 

anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

SOSYO – KÜLTÜREL FAKTÖRLER 

Paydaşlarla yapılan görüşmelerde Danimarka dil engelinin, mültecilerin ve göçmenlerin kendi işlerini kurmaları ya da 

istihdam etmeleri için önemli bir engel olduğu belirtiliyor. Dil, kendi işinizi kurmanız için çok önemli olarak 

tanımlanmaktadır, çünkü müşterilerinizle ve ortaklarınızla iletişim kurabilmeniz gerekir. Kendi işlerini kurarken, dil ile ilk 

elden zorluklarla karşılaştılar: 

 

“(…) Karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, bir şirket olarak aldığınız ve bir şirket olarak başlamanız gereken belgelerin 

çoğunun Danimarka'da İngilizce'de bulunmamasıdır. Temel olarak, dile geri dönüyoruz, ancak Danca okuyabilen, Danca 

konuşabilen ve Danca zor bir dil olan birine ihtiyacınız var. ” 

 

Bir işletmeyi başlatan göçmenler için dil engelleri, hem dili okumak hem de konuşmaktır. Kendi işinizi kurabilmek için 

anlamanız veya imzalamanız gereken resmi belgelerin birçoğu Danca dilindedir. Dil, Danimarka dilini konuşan göçmenler 

ve mülteciler için bile bir engel olabilir, çünkü kendi işinizi kurmak veya istihdam etmek istiyorsanız aksanınız engel 

olabilir. Görüşmede Afgan kökenli bir danışman, iş bulma konusunda nasıl bir engel olduğunu gösteren bir örnek veriyor: 

 

“Mesela babam bir yetişkin olarak geldi ve her zaman aksanı olacak. Dili ne kadar iyi biliyor olursanız olun, dili 6 ay içinde 

öğrenmiş olursanız ve bu son derece zor Danimarka sınavına girdiğinde, her zaman aksanı olacak. Bu onun için bir 

engel. ” 

 

O zaman en büyük zorluk, göçmenlerin istihdamı ve girişimciliğini desteklemek için mevcut olan araçların Danca dilinde 

yazılmış ve bu şekilde onlar için mevcut olmayan mevcut yasal çerçeveyle bağlantılıdır. Web siteleri ve daha fazla bilgi 

alabilecekleri diğer yerler, göçmen ve mültecilere yönelik değildir: 

“Tercüme edildikleri zaman bile çok kötü bir çeviridir ve uluslararası anlayışa sahip olmaları gerekir. Düşünsene, birçok 

araç erişilebilir ve çevrimiçidir, ancak yine de yeterince teşvik etmiyor ve doğru bir ağ oluşturuyor ” 

Paydaşlarla yapılan görüşmelerde, ayrımcılık aynı zamanda mülteciler veya göçmenler için iş bulma veya kendi işlerini 

kurmadaki ana sorunlardan biri olarak vurgulanmıştır. Görüşme yapılanlardan birinin belirttiği gibi “İsminiz Muhammed 

ise, isminiz Martin ise bir iş bulmak zor” . ActionAid'in danışmanıyla yapılan röportajda, aynı şeyden bahsedildi ve 

detaylandırıldı: 

 

“ActionAid'de, bunu araştıran bir bilginle konuştuğumuz bir etkinlikte bulunduk ve farklı etnik kökene sahip, belk i de 

Müslüman ve Muhammed isminde bir erkek iseniz, başvuru miktarını iki kat göndermek zorundasınız. Danimarkalı bir 

adamsanız Martin gibi bir isimle karşılaştırıldığında iş görüşmesine çağrılırsınız. ” 

 

Tüm görüşmelerde, işverenlerin iş görüşmeleri için kime başvurduklarını başvuranların isimlerinden ayırdığı 

belirtilmektedir. Danimarkalı bir Martin iseniz, Martin olarak isminiz Muhammed'e göre bir iş görüşmesine çağrılma 

ihtimaliniz iki kat daha fazladır. ActionAid danışmanı, farklı etnik kökenli veya “Müslüman isimleri” olan erkeklerin iş 

bulmak için çok daha zor olduğunu söylüyor. Bir iş bulmadaki engelleri veya kendi işini kurmasını engellemekten 

bahseder. 

 

Ayrımcılık, işgücü piyasasında, bir iş bulmada Avrupa ve Avrupa dışında doğanlar için eşit olmayan fırsatlarda görülür. 

Girişimcilik dünyasında, Avrupalı olmayan kişilerin Danimarka'da sahip olabileceği iş türlerinde görülebilecek bir 

ayrımcılık var. ActionAid'in danışmanına göre, çoğunlukla belirli endüstrilerde girişimci oluyorlar, örneğin küçük bir kiosk 



veya bisiklet tamircisi var. Farklı bir işe başlamak için fırsatlar oldukça sınırlı olabilir. Aynı durum, mültecilerin belirl i 

sektörlerde aşırı temsil edildiği, sıklıkla temizlik, taksi, kuaför veya misafirperverlik gibi birçok ayrımcılığın olduğu işgücü 

piyasasında da görülmektedir. 

 

Bununla birlikte, ayrımcılık sadece etnik kökene dayanmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal cinsiyete de dayanır. 

Paydaşların bakış açısına göre, mültecilerin ve göçmenlerin kendiişlerini kurmak için karşılaştıkları zorluklar, kadınlar için 

erkeklerden daha yüksektir. Tüm görüşmecilerimiz, girişimcilik dünyasının erkek egemenliğinin altını çiziyor: 

 

“Girişimci dünya esas olarak şu anda erkeklere uyarlanmıştır. Mülteci kadınları bu kadar kolaylaştırmıyor. Tüm işletme 

kurulumunu bildiğiniz şekilde ”. 

Göçmen veya mülteci kökenli birçok insanın Danimarkalılarla ilişki kurması zordur. İşe başlarken bir ağa sahip olmak, 

özellikle başlamak için çok önemlidir. Bazen ağa sahip olsalar bile, yeterince destekleyici değildir. En önemli 

bileşenlerden biri tutumdur - girişimci kendilerini göçmen olarak değil, tam olarak bütünleşmiş olarak gördüklerinde, uzun 

vadeli bir çalışma olmasına rağmen farklı algılanmalarına yardımcı olur. Danimarkalı bir ağa sahip olmak işlerini 

başlatmak için merkezi bir nokta olarak algılanmaktadır. Doğru ağa sahip olmak, işgücü piyasasına erişmenin 

anahtarlarından biridir, ancak yıllar sonra bile elde edilmesi zor ve zor olduğu gibi sunulmaktadır: 

 

“Danimarka'da ve belki de diğer birçok ülkede, iş alan insanların çoğunun ağları nedeniyle olduğunu biliyoruz. Bu 

insanların çoğunun [mültecilerin] bir ağı yok. Eğer onların çoğunluğu etnik azınlık grubunun içinde ise, onların bir parçası 

oldukları ”. 

 

“Pek çok insanın hissettiği en büyük engel, hatta Danimarka'da uzun yıllar yaşamış olanlar bile, ağları, belki de yardım 

edebilecek etnik Danimarka halkıyla ilişkiler kurmak zor”. 

“Danimarka'da doğru ağda değilseniz, hiçbir yerde değilsiniz. Ve genellikle, bu göçmenlerin başlaması gereken doğru ağ 

yok. Eğer bir ağları varsa girişimci olmak için destekleyici olmayabilir ”. 

 

İDARİ, EKONOMİK VE YASAL BİR FAKTÖRLER  

Kendi işinizi göçmen, mülteci veya Danimarkalı olarak başlatırken, girişimcilik için sistemi ve yasal çerçeveyi bilmesi 

gerekir. Ancak, görüşülen kişilerin görüşüne göre, göçmenlerin ve mültecilerin, Danimarkalıların karşımadığı bazı 

zorluklar var. 

“Burada (girişimcilikte) engeller daha az artı, kendilerini kontrol edebilecekleri günlük bir hayata sahipler. Çalışanlar 

gibiydiler ve bir iş bulmak zorunda kaldılar. Çoğu insan, işe alınmanız gereken bir pozisyon için başvuruda daha büyük 

engeller olduğunu düşünüyor. Ancak bence girişimci iseniz idari düzeyde çok fazla engelle karşılaşıyorsunuz. ” 

 

İlginç bir şekilde, istihdam edilmedeki engellerin ayrımcılıkla ilgisi vardır ve girişimciler için bu, idari engellerden daha 

büyük bir konudur. Bir işletmeyi başlatırken “(...) nasıl kredi kullanacağınızı, CVR numarasını nasıl kuracağınızı ve bu tür 

şeyleri” ifade eden idari engeller. Göçmenlerin veya mültecilerin üstesinden gelmeleri gereken yasal ve idari engeller. 

Girişimci olabilmek. 

 

Görüşmelerde belirtilen altı çizilen bir diğer problem ise Danimarka uyum sisteminin kendisi: “ Bireyi kendileri için karar 

veremeyen biri olarak görmenin bir yolu var. Bu nedenle, sistemde kendilerini görmelerine yardımcı olmak yerine, onları 

sisteme yerleştirecek. ” Görüşmeciye göre, bireyler, devlet yetkilileri tarafından, yerleştirildikleri yeri etkilemeden, sisteme 

yerleştiriliyor. Bu girişimci olmayı zorlaştırır, çünkü girişimci olmak için, diğer paydaşlar tarafından yinelenen fırsatlarınızı 

bilmeniz gerekir. Göçmenler ve mülteciler, girişimcileri desteklemek için mevcut ekonomik sistemde gezinmek için de 

sorunlar yaşamaktadır: 

 



“Paraları olsaydı girişimci olurlardı; ancak parayı kendiniz yoksa kurmanın nerede bulunacağına dair ekonomik engel ve 

bilgi, fırsatlarını bilmediklerini söylüyor. Kendi işini kurmak istemeyen birisiyle tanışmış olsaydım hiç sanmıyorum ama 

bunun için parası yok ”. 

ActionAid'in danışmanı, birçok göçmen ve mültecinin girişimci olmak istediğini, çünkü sektörlerde  başarılı olmadıklarını; 

Göçmenlerin ve mültecilerin aşırı temsil edildiği taksi, temizlik veya zincir mağazalar. Bu sektörlerde yoksul refahlarının 

farklı nedenlerinden bahseder, ancak genellikle müşterilerden veya iş arkadaşlarından ayrımcılık yapılmasından 

kaynaklanır. Girişimci olmalarının önündeki en büyük engellerden birinin ekonomik yönden olduğunu vurguluyor . 

Eğer bir mülteciyseniz, kaçmadan önce genellikle çok para aldınız, ancak yabancı bir ülkeye kaçmak için en çok para 

harcadınız. Eğer göçmen iseniz sık sık emek fırsatları nedeniyle göç etmeyi tercih ediyor - ücret veya çalışma koşulları 

daha iyi, ancak çoğu zaman menşe ülkelerinden göç eden çok fazla ekonomik sermayeye sahip değiller. Birçoğunun 

kendi işini kurmaları için bir dilek gibi görünüyor, ancak daha sonra, daha sonra ele alınacak olan kendi ekonomik 

durumlarına, nerede fon bulacağına ve ağa dair bilgilere bağlı. 

 

Mentor programları veya başlangıç inkübatörleri olarak çeşitli destek olanakları olmasına rağmen, bulmak ve gezinmek 

zor olabilir. Görüşülen kişiler, girişimcilere yardımcı olmak için iyi seçeneklerin olduğunu ve farklı kurum ve kuruluşları 

listelediklerini; ancak bu kuruluşların yaklaşması kolay olmayabilir: 

 

“Danimarka’nın iyi olduğu şeylerden biri, devlet tarafından finanse edilen veya belediye tarafından finanse edilen evler 

veya tavsiye alabileceğiniz yerler olan birçok inkübatörümüz olması. Fakat aynı zamanda, orada olduklarını bilmeniz 

gerekir, bu yüzden sistemi anlamanız gerekir. Kimse size nerede olduğunu söylemezse veya orada olduğunu 

söylemezse, onu bulamayacaksınız, büyük olasılıkla ”. 

 

“PDF’de bulduğunuz tavsiyelerin çoğunluğu ve bu şeyleri çevrimiçi olarak bulma alışkanlığınız yoksa çünkü şeyler 

hakkında konuştuğunuz bir toplumdan geliyorsunuz, bir PDF’de okumayın, o zaman gerçekten bulamazsınız. Bilgi bulma 

desteğiniz ”. 

 

Değerli dersler öğrendim  

Bu son bölümde, paydaş görüşmelerinden toplanan bazı tavsiyeler, pratik öneriler ve olumlu değişiklikler sunacağız. 

Tavsiye, sivil toplumun aktivasyonu, başarılı mentorluk programları oluşturulması, kendiişlerini açmak isteyen mültecilere 

ve göçmenlere verilen yasal tavsiyelere daha kapsamlı yaklaşımlar ve çalışma ortamlarında ayrımcılığın tespit edilmesi 

ve önlenmesi üzerine odaklanmaktadır. 

Paydaşlar, sivil toplumu, işgücü piyasasına mültecilere ve göçmenlere erişimin arttırılması için güçlü bir unsur olarak 

görmektedir. Danimarka'da sivil toplumun çok aktif olduğunu ve mültecilere ve göçmenlerin Danimarka işgücü piyasasına 

girmesine yardımcı olmak için kullanılması gereken temel unsurlardan biri olduğunu kabul ediyorlar. 

 

“Sivil toplumu aktif hale getirmekle ilgili, Danimarka'da gerçekten aktif olan, genellikle hiçbir şey yapmayan pek çok insan, 

ama“ bir şey söylemeliyim ”diyorlar, bu yüzden belki de sivil toplumun bir fark yaratacak şekilde örgütlenmesi belki de en 

büyük şeylerden biri ” 

Görüşmelerde, “başarılı göçmenlerin” diğer göçmenleri desteklemesi ile ilgili olarak sivil topluma dayalı eylemlerle ilgili 

ilginç girişimler sunuldu: 

“Sivil toplum içinde gelişime yer var. Bazı sivil toplum örgütleri onlara [göçmenler] yardım ediyor, ancak başarının 

anahtarı, kendileri zorlanan insanları bulmak, böylece kendilerini yansıtabilmek. İnsanların yalnız olmadıklarını ve onlara 

yardım eden kişinin aynı şeyi yapan kişi olduğunu anlaması gerekir ”. 

 

 

Mültecilere ve göçmenlere yardım etmede bütüncül bir yaklaşım esastır: 

 



“Yani, örneğin, işinizi kurmanıza yardımcı olacaklar, ancak aile birleşimi davasını yanında yaptığınızı anlamıyor olabilirler. 

Bunu bilecekler, ancak süreci anlamayacaklar. Bu yüzden, bu bütünsel bir yaklaşıma sahip olarak, daha fazla insanın, 

onu uyarlamanın, mülteci yaşamının her yönünü desteklemesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. ” 

Ayrıca dolaylı ayrımcılığı tespit etmek ve cezalandırmak da önemlidir: 

“Daha iyi bir derece uygularsanız, sendikaları doğru davranmadıklarında yaptırım uygulayabilirsiniz ve dolaylı ayrımcılığı 

kapsayan yasalardan yoksundur. Aynı zamanda dolaylı ayrımcılığı da zorlaştırıyor. İşverenleri dolaylı ayrımcılığa karşı 

koruyan yasalardan yoksundur. Sıradan vatandaşın bu konuda bilgi eksikliği, kendi hakları ve bunları nasıl 

kullanabilecekleri konusundadır. Diğer bir şey, çalışanlardan sorumlu olan somut liderler / yöneticilerdir. Ayrımcılıkla ilgili 

kurallar ve yasalar hakkında eğitimler yapılmalı. Stajyerler için de aynı şey geçerli. Özellikle stajyerin haklarının ve 

güvenliğinin farkında olmaları gerekiyor. ” 

 

Eşit fırsatların iyileştirilmesinde ve göçmenler için iş piyasasına ve iş alanına erişimde temel stratejilerden biri de öğretim 

becerilerinin geliştirilmesi ve onlara akran rehberliği ve özellikle de akran mentorluğu için mentorluk ve koçluk 

için fırsat verilmesidir. Gayri resmi yardım da iyi bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir ve ipuçları vermek, gerekli 

materyalleri tercüme etmek ve uygun eğitim ve / veya iş bulmak yoluyla var olan bir yöntemdir. 

Paydaşlarla yaptığımız görüşmelerden, tüm süreçten geçen kişiden yardım gelirse, göçmen girişimcilerle çalışmadaki 

başarılı oranın daha yüksek olduğunu fark ettik. Bu nedenle, göçmen kökenli çalışan birçok STK, zorlukları daha iyi 

anlayabildiklerinden çok daha derin bir etki yapabilir. Diğer tarafta, bu alanda çalışan ve teorik olarak çok büyük bir 

anlayış sağlayabilen ancak deneyimden nasıl tavsiye alacağınızı bilmeyen öğrenci organizasyonları bulunmaktadır. 



İş rehberlik ve atölye programı bizim göre katılımcıların göçmenlerin kendi başlangıç fikirler bir eleme aşamasından 

geçmesi için izin verebilir, böylece onların iş planları Danimarkalı emek ve tüketici pazarlarını uygun. Bu, başlangıç 

fikirlerinin mümkün olduğunca metodolojik gelişimini sağlamak, bu nedenle kendi işinde istihdama yönelik aktif sosyal 

çabalar oluşturmak veya diğer başarılı başlangıçlarda stajlar elde etmek için gerçekçi ön koşullar olabilir - gerçekçi olarak 

operasyonel işletme veya Danimarka pazarlarına uygun eğitim planlarına dayandırılacaktır. 

“Göçmenler harekete geçmek zorunda. Burada işinizde başarılı olabilirsiniz, biraz daha uzun sürebilir, ancak 

başaracaksınız. Etnik kökene, diline korkma. Kim olduğunuzdan korkmayın, fikriniz başarılı olabilir. Kendini sev ve azınlık 

kelimesini dinleme. Hepimiz birlikte olmalıyız. Buraya gelen tüm göçmenler kendilerini azınlık olarak düşünmeme fırsatına 

sahip olmalıdır. Hepimizin masaya getirecek bir şeyleri var. ” 

SONUÇ 
 
Göçmenler girişimciler genellikle sadece yeni ülkelere yerleşen göçmenler değil aynı zamanda çalışma kültürünü, idari 
ve yasal kuralları anlamak gibi birçok engelle de karşı karşıya kalmaktadır. 

Danimarka'da faaliyete başlayan göçmenlerin temel dezavantajları dili anlamak ve diğer kültürel faktörlere ek olarak. 
Aynı derecede önemli olan, genellikle anlamadıkları birçok formalite ile onları yanlış yönlendiren kuralların ve 
düzenlemelerin anlaşılmasıdır. Girişimci olmak, sebebi ne olursa olsun, sizi sıfırdan pazar araştırması, hedef kitle, 
rekabet, reklamcılık konularında çalışmak için kurmanız gereken yepyeni bir alan getiriyor. Ayrıca, göçmen girişimci, 
kendilerini sıkça caydıran ana akım nüfusla karşılaştırıldığında ayrımcılığa uğradığını düşünüyor. 

 
Entegrasyon süreci ve ağ kurmak bu durumda kilit rol oynar. Göçmenler arasında ağı destekleyen ve daha organize 
girişimleri destekleyen destek grubu “arka tarafa rüzgar” verecektir. Bu, iş kurarken Danimarka toplumunda gezinmek 
için daha kolay erişim sağlarken, aynı zamanda genel olarak işgücü piyasasına girer. 

 
Görüşmelere göre, niteliklerinizi ve becerilerinizi veritabanınızla tüm bilgileri adım adım eşleştiren iş aramak için eğitim 
programları daha iyi girişimcilik becerilerini kullanmak için çok yararlı olacaktır. Yasama yasalarının ve politikalarının 
daha kolay ve kolay erişilebilir hale getirilmesinin, göçmen girişimcilik desteği ve etkin erişim için başarı için anahtar 
faktörler olabileceği görülmektedir. 

 

YARARLI LİNKLER VE DAHA FAZLA OKUMA:  

International Citizen Service 
http://icitizen.dk/  
 
International house Copenhagen 
https://ihcph.kk.dk/  
 
https://international.kk.dk/business 
 

Innovation Fund Denmark  

https://innovationsfonden.dk/en/node/726  

Information for an unemployed migrant with academic background and startup ideas 

https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/  

Information for low skilled migrant that want to start a business in Denmark  

https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk  

Funding opportunities at The Social Capital Fund 

https://densocialekapitalfond.dk/en  

GİRİŞİMLER  

Trampoline house  

https://www.trampolinehouse.dk/   

The friendly people's organization 

http://www.venligboerne.org/   

 

 

http://icitizen.dk/
https://ihcph.kk.dk/
https://international.kk.dk/business
https://innovationsfonden.dk/en/node/726
https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/
https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk
https://densocialekapitalfond.dk/en
https://www.trampolinehouse.dk/
http://www.venligboerne.org/
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GİRİŞ 

Kırşehir eyaleti hükümet tarafından gönderilen binlerce mülteciye ev sahipliği yapıyor ve röportajın gösterdiği gibi çoğu 

kişi burada yaşayan Iraklılar. İkinci grup ise Iraklıları takip eden çok sayıda Afganlıdır. Diğer illere gönderilecek kadar 

Suriyelimiz yok. Kırşehir'de Suriyelilerin sayısı 2000 civarındadır. Resmen Tr-Tr olmayan vatandaşların sosyal güvenlik 

sistemine kaydolmak için gerekli şartları olmadığından çalışmalarına izin verilmemektedir. Tüm mülteciler ve sığınmacılar 

sağlık sisteminin koruması altındadır, ancak aileler mülklerini ve paralarını geri bıraktıklarında hala yaşamaları ve para 

kazanmaları gerekmektedir. UNCHR ile birlikte belediye ve STK'lar gibi destekleyici kurumlar var ancak uygun bir yaşam 

standardı için yeterli değil. 

Bazı mülteciler bir girişimci olarak kendi işlerini başlattılar, gerisi hizmetin farklı sektörlerinde resmen resmi olarak 

çalışıyor. Özellikle Iraklı mülteciler iyi eğitimli ve üniversite mezunları olarak meslek sahibi olmakla birlikte, dil engeli 

Türkiye'de iş bulma şansını azaltıyor. Birçoğu meslekleri dışındaki alanlarda çalışmaktadır. Çoğunluk işi yok ve merkezde 

günlük iş bulmaya çalışıyorlar. Tarım ve hayvancılık sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda ve köylerde çalışan Afganlar 

var. Bazı görüşmeciler öğrencilerdi ve ülkelerindeki önceki eğitimlerini doğrulamak için gerekli belgeleri almaya 

çalışıyorlar ve Türkçe öğrenmeye çalışıyorlardı. STK'lar ve belediye tarafından yetişkinlere yönelik mesleki kurslar verilir, 

böylece ürettiklerini çalışabilir veya satabilirler. 

 

1° BÖLÜM: GÖÇMENLER 
 

Metodoloji 

Kırşehir Valiliği, Türkiye'den gelen ve farklı geçmişlerden 14 mülteci ile görüşmüş, katılımcıları seçmek için danışmanlar 

göçmenlik bürosunu ziyaret etmiş ve katılmak isteyen mültecilerle görüşmüştür. Mültecilere, kişisel bilgilerinin güvende 

olacağına dair güvence verildi. Her neyse, biz Kamu Ofisi'nden memur olduğumuza dair kişisel ayrıntılarını vermeyi 

başardılar. Katılımcılar çoğunlukla bireysel olarak görüşülmüştür. Mülteciler, toplantı tesislerimizin bulunduğu ve aynı 

salonda toplandığımız merkez ofise davet edildi. Göç ofisi personeli tarafından desteklendiler ve İngilizce ya da Türkçe 

konuşmamaları durumunda tercümana ihtiyaçları olup olmadıkları soruldu. 5 kadın, 7 erkek mülteciyle röportaj yaptık. 

Yaptığımız her röportaj yaklaşık bir saat sürdü. Tüm görüşmeler Eğitim Müdürlüğü ofislerinde yapıldı. Koordinatörün 

sağladığı aynı formatı, yani mültecilere yönelik anketi kullandık. Tüm görüşmeciler yerel bölgeden ve şehir merkezinde 

yaşayanlardandı. Suriye, Irak, Afganistan ve hatta Filistin'i kapsayan farklı milletlerle tanışıp etkileşimde bulunduk. 

Görüşmeler yüz yüze ve danışmanlar tarafından kısa bir modda devam eden konuşma, ana konuşmanın tamamını 

çıkarmak için kısa bir modda yapıldı. Görüşmeler yüz yüze ve danışmanlar tarafından kısa bir modda devam eden 

konuşma, ana konuşmanın tamamını çıkarmak için kısa bir modda yapıldı. Görüşmeler yüz yüze ve danışmanlar 

tarafından kısa bir modda devam eden konuşma, ana konuşmanın tamamını çıkarmak için kısa bir modda yapıldı. 

STK'ları röportaj yapmak için ziyaret ettik ve değerlendirme için kullanabileceğimiz uygun bir bilgi isteme talebinde 

bulunduk. Paydaşların girişimcilik çerçevesindeki koşullarını ve göçmenler ve mülteciler için neler sunduğunu anlamaya 

çalıştık.



 

Anket yapılan katılımcıların özellikleri 

5 kadın, 7 erkek mülteciyle röportaj yaptık. Katılımcıların 6'sı bekar olduklarını ve yakınlarının kendi memleketlerinde ve 

burada Kırşehir'de bulunduğunu söyledi. Gerisi evliydi ve aile üyeleri de onlarla birlikte yaşayan ilde yaşıyorlardı. Küçük 

olanlar öğrencilerdi ve Türkiye'deki eğitimlerine devam etmek için Türkçe öğrenmeye çalışıyorlardı. Özellikle Iraklı 

mülteciler iyi eğitimli ve üniversite mezunları olarak meslek sahibi olmakla birlikte, dil engeli Türkiye'de iş bulma şansını 

azaltıyor. Birçoğu meslekleri dışındaki alanlarda çalışmaktadır. Mülteciler çoğunlukla yaklaşık 2 senedir burada ve 

yaşlarına ve mesleklerine göre farklı geçmişleri var. Artık bir okula gitmeyen 2 öğrencimiz bile var. Ana işler; Vlogger 

- İşsiz, Öğrenci - İşletme Yönetimi'nde Yüksek Öğrenim Görmeye Çalışmak, İhracat Sorumlusu - SGDD'de Çalışmak - 

ASAM, Gönüllü, Tercüman - İşsiz, Tercüman - İşsiz, Siyaset Hukuku - İşsiz, Öğrenci - Üniversiteye gitmek 

İdari personel - BM ofisi ile yerel düzeyde çalışmak, Profesyonel olmayanlar - Kendi işini kurmaya çalışmak İnşaat işçisi - 

Serbest çalışma, Marangoz - Serbest çalışma 

BT uzmanı - İşsiz, İnşaat Mühendisi ve Öz Savunma Sporları Eğitmeni - İşsiz, Doktor - İşsiz Sahip oldukları eğitim 

seviyesine gelince; Lise mezunu - Resmen kabul edildi 

Lise mezunu - Üniversite eğitimi için başvurdu Lisans Derecesi - Resmen kabul edildi 

Üniversiteden Çeviri Çalışmaları - Resmi olarak kabul edildi 

  

Ortaokul mezunu - Resmen kabul edildi 

Kabil Üniversitesi Siyasi Hukuk - Resmen Kabul Lise mezunu - Üniversite eğitimi için başvurdu 

Pakistan'dan lise mezunu - Üniversite eğitimi için başvurdu Lise mezunu - Üniversite eğitimi için başvurdu 

İnşaat Mühendisliği Üniversitesi mezunu - Henüz kabul edilmedi 

Ortaokul mezunu - Resmen kabul edildi Lisans İşletme - Resmen kabul 

Teknoloji Üniversitesi mezunu ve Yunanca ve Fransızca dilleri okudu - Resmen kabul edildi 

Tıp biliminde üniversite öncesi derece - Resmen kabul edildi 

Mülteciler, öğrenciler dışında, kendi ülkelerinde işlerini yaptıklarını, ülkelerini kaybedene ve oradan kaçtıklarını belirtti. 

Bize daha önce sahip oldukları meslekler hakkında bilgi verdiler ve yukarıda belirtilen alanlarda çalıştıklarını gözlemledik. 

2 tanesi taşınmadan önce işsizdi ve 2 tanesi öğrenci idi. Dördünün kendi aile şirketi vardı ve geri kalanı mesleklerinin 

farklı sektörlerinde çalışıyordu. Görüştüğümüz mültecilerin hepsi savaştan ya da kendi ülkelerindeki kötü yaşam 

standartlarından kaçıyorlardı. Yaşam riski, ilgili ülkelerde ele almaları için çok fazlaydı.  

 

Göç öncesi beklentiler  

14 mültecinin tamamı ülkemize gelişlerinin aynı nedenini verdi. Görüşülen sığınmacılar, ülkeden ayrılmalarının tek 

sebebinin savaştan kaçmak ve çocuklarını korumak olduğunu açıkladı. Asıl motivasyonlarının hayatta kalmak olduğu için 

iş fırsatlarını hiç düşünmediler. Tabii varıştan sonra şansı olduklarında, Türkiye'de yaşama fırsatlarını aradılar. Ne yazık 

ki, kendi yetenekleriyle ilgili işleri bulmakta gerçekten başarılı olamadılar. Mültecilerin psikolojik durumu, yalıtılmış bir 

birey olarak değerlendirildikleri gibi. Kültürel olarak, topluluğun bir parçası olmaktan ve kendilerini daha önce 

gerçekleştirmiş olmaktan rahat hissediyorlar. Dil ve onaylanmış diplomalar ve eğitim olmadan iş aramaktan emin değiller. 

Çoğu mülteci, ailelerini desteklemek için kayıt dışı günlük işlerde çalışmaktadır 

Alınan eğitim ve bilgiler 

“Onun dışındaki her şeyi iyi bir deneyim olarak söyleyebilirim. Burada normal bir hayatım var ve can güvenliği korkusu 

yok. Öncelikle, Türkiye'de yaşadığımız vatandan daha iyi yaşıyoruz, insanlar bize çok iyi ve yardım ediyor. Olumsuz 

deneyimlerimizin nedeni dildir. Dilini bilmedikleri için çocuklarım okula gidemiyor ve eğitimlerine devam edemiyor. 

Şükürler olsun, mutlu bir ülkede yaşıyoruz, burada mutlu. Ancak çocuklarım, dil yetersizliği nedeniyle eğitimlerine devam 

edemedi. Gelecekleri gitti, onun için üzülüyorum. “Buradaki yaşam bizim için zor. Param yeterli değil, erkek kardeşim 

çalışıyor ama yeterince ödeme yapmıyorlar. Ama hala bir emir var, güvencemiz var. Burası insanları merhametli ve 

yardımsever, bizim için çok iyi önemsiyorlar. Ve biz yaşam güvenliğine sahibiz. Ama burada yaşamak zor, bizim için 

pahalı ve hiç iş yok. “Buradaki insanları seviyorum, yasalar adil ve kendi ülkemizde yaşadığımız kötü deneyimlerden 



sonra acımızı hafiflettiğimizi hissediyorum. “Bu ülkenin güvenli ve sağlam olduğunu ve insanların ülkelerini çok sevdiğini 

ve Filistinlilere sempati duyduklarını ve gerekli tüm kolaylıkları sağladıklarını buldum.” 

“Burada karşılaştığım olumsuz noktalara gelince, dilim akıcı değil ve bu güzel ülkenin yasalarının farkında olmama 

anlamına geliyor. Ülkemdeki deneyimlerim, karşılaştıklarımız iyi değildi, arkadaşlarımla birlikte çalıştık ve başkalarıyla 

işbirliği yaptık ama geleceğimizi yok edip tehdit ettikten sonra şanslı değildik. ” 



 

İş kurma veya iş arama sürecindeki zorluklar 

Çalışan mülteciler, şu anki işleriyle ilgili bir eğitim kursuna devam etmek istediklerini, örneğin inşaat sektöründe inşaat 
işi yapan bir mülteci çalıştığını belirtti. Becerileri ve gerekli nitelikleri kazanmak için bir marangoz çalışma kursuna 
katılmak istediğini belirtti. Ancak daha önce de belirt İstihdamın korunması, iyileştirilmesi, genelleştirilmesi ve işsizliğin 
önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, iş 
bulma ve işe alma konusundaki klasik hizmetlerinin yanı sıra aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulamalarını 
sağlayacak bir yapı edinmiştir. Genişletilmiş görev alanı. 

Mülteciler, Ajansın sunduğu hibe programlarını öğrendiler ve becerilerini uygulamak için kendi işlerini yürütmek için 
hibe başvurusunda bulunuyorlar. 

Valilik, bir dükkân açıp ürettikleri veya ithal ettikleri şeyleri satmaya çalışanlar için resmi belgelere destek verdi. 
Mülteciler, yalnızca hükümet ve BM tarafından sağlanan parayla yaşamanın kolay olmadığını kabul ediyorlar. Çoğu 
eğitmek için neye ihtiyaç duyup duymadıklarından ya da eğitime ihtiyaç duymadıklarından emin değiller. Öyle görünüyor 
çünkü neleri başarabilecekleri konusunda tam bir bilgiye sahip değiller. Çok sınırlı hedefleri ve kavramları var. 

“Bundan sonra Türk kökenli mülteciler ve Arap kökenli ülkeler arasında bir ayrım yapmak zorunda kalacaktım. Ve biz 

yabancı olduğumuz için, insanların çoğu evlerini kiraya vermekten kaçınıyor. Bunun dışında çocuklarımı evimizin 

yakınındaki okula gönderebilmek istiyorum. 6 çocuğumuz var, 3'ü okula gidiyor ve çocuklarımızı evden uzakta bir yere 

göndermek için kurulmuş bir okul var. Bu zorlaştırıyor. ” 

Mülteciler, sahip oldukları benzer kökenden dolayı, toplumda ayrımcılığa uğradıklarını veya tecrit edilmediklerini 

gördükleri için mutlular. Onlar için en büyük sorun, resmi olarak izin verilen bir işçi olarak görülmek ve ailelerini 

destekleme şansına sahip olmaktır. Topluma uyum sağlamak için, mültecilerin çoğu, bir dil kursuna katılmak istediklerini 

(kursa katılmış olanların da dâhil olduğu ancak yeterli öğrenme olmadığı); bu nedenle komşularıyla konuşmaları ve iş 

görüşmeleri yapmalarına izin verilecek. Iraklı mültecilerin Türkiye'de geliştirmek ve kullanmak istedikleri meslekleri var, 

böylece para kazanıp ekonomiye katkıda bulunabiliyorlar. “Tesisatçılara, işçilere rehberlik edebileceğim inşaat 

mühendisliği, spor ve hatta ticaret konusunda büyük bir deneyimim oldu. Smith ve diğerleri ve hatta beceri kazanmak için 

onları eğitmek. Ama bilgisayarda tasarlamayı öğrenmek için bir eğitim kursuna (AutoCAD) kaydolmayı seviyorum çünkü 

eski bir mezunum ve o zaman sivil çizim ve tasarımlar elle yapıldı ve bu uygulamayı kullanmadım. Halk eğitim merkezleri 

ve taşra teşkilatları, dil eğitimi sağlamak ve mültecileri toplumla birlikte öğrenmek ve iletişim kurmak için kayıt altına 

almak için göçmenlik bürosu ile işbirliği yapıyor. İlginçtir ki çocuklar öğrenme konusunda istekli ve daha hızlıdır, bu da 

ebeveynlerin çocuklarını iletişim kurarak bundan yararlanmasını sağlar. Çoğu mülteci 2 yıldan fazladır burada ve 

ihtiyaçlarını kolaylaştırmak için iletişim kurabiliyorlar. Yeni nesil, eğitim bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanan 

okullara katılarak bu boşluğu telafi ediyor. 

İstihdam ararken faydalı destekler 

Mültecilerin çoğu, burada yerleşmek ve istikrarlı ve rahat bir yaşam sürmek için, ortak ülkelerde olduğu gibi TR'de kendi 

işlerini (dükkânlar gibi) kurmak veya kurmak istiyor. Daha iyi Türkçe konuşabilme isteklerini dile getirdiler. 

“Irak'ta savaş bitmiyor, yıllardır sürüyor. Bu şimdi ülkemiz gibi. Umarım kovulmazız. Devlet burada çalışmamızı ve 

vatandaşlık vermemizi istiyorsa bile. Çocuklarıma öğretmek ve onlara iyi bir gelecek vermek. Suriye'den haberimiz yok. 

Artık orada yaşayamayız, bu yüzden burada çocuklarım için iyi bir hayat kurmak istiyorum. ” 

“Amerika'ya gitmek istedik ancak başvurumuz olmadan reddedildi. Bu ülkeden başka gidecek bir yerimiz yok. Bu yüzden 

burada yaşamak ve burada yaşamak istiyoruz. Türkçe öğrenmek istiyorum. Üniversiteye okula gitmek istiyorum. 

Hayatımda edindiğim becerileri kullanmak istiyorum. “Bir milliyeti elde etmek için, çünkü ben bir Filistinli 1948'im, ülkem 

gitti, benim bir hayatı ve vatanı olan bir insan olduğumu kanıtlamak için, Lam doğduğumdan beri ve ne yazık ki şu ana 

kadar mülteci kartı alamadım. Ankara’daki BMMYK’dan iki senedir Türkiye’de olmama rağmen, ancak Irak’ta mülteci 

kartım vardı ve hiçbir ayrıcalığa sahip olamadım çünkü Filistinli ve mülteciyim. ” 

İşe yeni başlayanlar için faydalı destekler 

İstihdamın korunması, iyileştirilmesi, genelleştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik 

sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, iş bulma ve işe alma konusundaki klasik hizmetlerinin 

yanı sıra aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulamalarını sağlayacak bir yapı edinmiştir. Genişletilmiş görev alanı. 

Mülteciler, Ajansın sunduğu hibe programlarını öğrendiler ve becerilerini uygulamak için kendi işlerini yürütmek için hibe 

başvurusunda bulunuyorlar. 

Valilik, bir dükkân açıp ürettikleri veya ithal ettikleri şeyleri satmaya çalışanlar için resmi belgelere destek verdi. Mülteciler, 

yalnızca hükümet ve BM tarafından sağlanan parayla yaşamanın kolay olmadığını kabul ediyorlar.  

 

 



2° BÖLÜM: PAYDAŞLAR 

 

Katılımcıların özellikleri  

1— Türkiye İş Kurumu 

İstihdamın korunması, iyileştirilmesi, genelleştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik 

sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, iş bulma ve işe alma konusundaki klasik hizmetlerinin 

yanı sıra aktif ve pasif işgücü politikalarını uygulamalarını sağlayacak bir yapı edinmiştir. Genişletilmiş görev alanı. 

2– Kırşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Modern ve özel bir yer olarak Aile Aktivite Merkezi 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bu modern merkez, kadınlar için 

eğitim kursları, sosyal ve spor aktiviteleri gibi kurslar içermektedir. Aile Etkinlik Merkezi bünyesinde “Gençlik Merkezi 

(BEGEM)” ve “Sokak Konakları” 2013 yılında hizmete girmiştir. Açılışından bu yana Gençlik Merkezi (BEGEM) 14-30 yaş 

arasındaki gençlerin ilgisini çekmektedir. BEGEM, gençlerin boş zamanlarını sosyal, sanatsal, eğitimsel, kültürel ve 

sportif faaliyetler çerçevesinde, ilgi alanlarına, isteklerine ve yeteneklerine göre değerlendirmek, gençleri kötü 

  

Alışkanlıklardan korumak ve gençlik için yapabilecekleri çalışmalar yapmak için fırsat tanıyan bir sosyal hizmet 

merkezidir. Aktif olarak topluma katılım. Merkezin amacı, gençlerin kendilerini geliştirmelerini destekleyerek sosyal 

olmalarını sağlamaktır. Orada satranç, langırt, masa tenisi, bilardo gibi çeşitli sportif etkinlikler var ve merkezin içinde bir 

kütüphane ve bir kitap kafesi var. Ayrıca, kulüpler var. Bu kulüpler her zaman çalışır durumda. 

Kırşehir Belediyesi, sosyal belediye çalışmaları alanında yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. 

3— Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü 

4- SGDD—ASAM Mülteci yardım merkezi 

Mültecilerin ve sığınmacıların Türkiye'de karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmelerine yardımcı olmak amacıyla 1995 

yılında Ankara'da kurulmuş, Türkiye'de adında sığınmacı terimini kullanan ilk örgütü, 

Türkiye genelinde 47 ilden oluşan 83 ofiste 1.500'den fazla çalışan yer almaktadır. (sosyal görevliler, koruma görevlileri, 

vaka çalışanları, saha çalışanları, sağlık eğitimcileri, aile danışmanları, psikologlar, avukatlar, barışı geliştirme görevlileri, 

engellilik uzmanları, dil ve beceri eğiticileri, tercümanlar, gönüllüler, İdari personel). SGDD-ASAM, mültecilere ve 

sığınmacılara dilleri, dinleri, türleri, ırkları, cinsel yönelimleri, yaşları ve siyasi görüşlerinden bağımsız olarak hizmet 

vermektedir. Yararlanıcılarımız: Afganlar, Iraklılar, İranlılar, Suriyeliler, Somaliler ve sığınmacılar ve 50'den fazla ülkeden 

mültecidir. 

5– Kırşehir Dayanışma Vakfı: Mültecilerin çoğu, burada yerleşmek ve istikrarlı ve rahat bir yaşam sürmek için, ortak 

ülkelerde olduğu gibi TR'de kendi işlerini (dükkânlar gibi) kurmak veya kurmak istiyor. Daha iyi Türkçe konuşabilme 

isteklerini dile getirdiler. Vakıf, TR hükümeti tarafından sağlanan bütçe dâhilindeki aileleri desteklemektedir. Burada hayat 

yaşamak isteyenler ve sosyal hizmetler ile birlikte ev ve para sağlayarak toplumu bütünleştirmeye devam edenlere 

yardımcı olur. 

Görüşme yapılan STK'lar ve Paydaşlar, ilgili alanlardaki mültecilere yardım etmektedir; 

1. türkçe öğrenmek 

2. İhtiyaç duyacakları beceriler ve meslekler hakkında eğitim almak 

3. TR’de onaylanmış bir ikamet statüsüne sahip olmak 

4. Kendi İşine Sahip Olun 

5. Kendilerini ve ailelerini destekleyebilecek işlere sahip olmak. Ele alınan mültecilerin neredeyse tamamı işle ilgili 

olduğundan, iş bulmak için iş bulmak zorunda kalacaklardı. Nitelikler ve deneyim kazanmak için kurslara katılmak 

zorunda kalacaklardı.  

 

Bir iş kurmak: genel içerik  

Görüşülen paydaşlar, çoğu göçmen TR'de yeniden eğitim gördüğü için mülteciler ve göçmenler arasında farklılıklar 

olduğunu ve kendi işlerini yürütmek için gerekli becerilere sahip olduklarını ima etti. Türkiye, nüfus açısından büyük bir 

potansiyele sahiptir ve bu sayıdaki mülteciler bile yeni başlayanlar için büyük bir fırsat oluşturmaktadır. Asıl mesele, 

mültecilerin sahip oldukları tüm malları bıraktıktan sonra ülkelerinden kaçmaları nedeniyle yeni fikirlerin desteklenmesi. 



Türkiye'de şirket kurmak kolay bir işlemdir ancak mal sahibi geçerli oturma izni olmalıdır. Çoğu mülteci, uzun bir süreçten 

sonra izin almaktadır. İstihdam ve başlangıçlar için araçlar, iş bulma acentaları ve Birleşmiş Milletlerin temsilci şubeleri 

tarafından sağlanmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları geçici koruma altındaki Suriyeliler için önemli bir işverendir. Paydaşlara göre, 2015 yılı sonuna 

kadar Gaziantep'te çalışan 150 ulusal ve uluslararası STK ve yaklaşık 14.000 çalışan vardı. Ancak, bu tarihten itibaren 

devlet sınırda çalışan uluslararası STK'ları sıkı bir şekilde izlemeye başladı. Çalışma iznine sahip kişileri çalıştırma 

zorunluluğu ile ilgili olarak uluslararası STK'ların tarafındaki usulsüzlükler önemli sayıda idari para cezasına yol açmıştır. 

Bir durumda, Sulh Ceza Mahkemesi, Hatay Sulh Mahkemesi, Yabancıların Çalışma İzni Kanunu ve Mülteci 

Konvansiyonu'ndaki insani yardım STK'ları için özel koruma hükümleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle, bir ceza verdi. 

Geçici koruma faydalanıcıları, Başkanlıkça sağlanacak yönetmelik ve talimatlara tabi olmak üzere, Geçici Koruma Kimlik 

Kartı temelinde çalışma izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. 15 Ocak 2016'da kabul edilen Geçici Koruma 

altındaki Yabancıların Çalışma İzni Yönetmeliği, geçici koruma altındaki kişilere çalışma izni verilmesi prosedürlerini 

düzenler. 

Geçici koruma faydalanıcılarının istihdama erişmek için çalışma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Çalışma 

izni başvurusu, geçici koruma statüsünün verilmesinden 6 ay sonra, işveren tarafından çevrimiçi bir sistem aracılığıyla 

veya serbest meslek sahibi tarafından yararlanıcı tarafından yapılabilir. 

Yönetmelik, çiftlik hayvanlarının mevsimlik tarımı için çalışma izni alma zorunluluğundan muafiyet öngörmektedir. Ancak 

bu durumda, yararlanıcıların çalışma izni muafiyeti almak için ilgili il valiliğine başvurmaları gerekir. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçici koruma faydalanıcılarının mevsimlik hayvancılık işleri tarımında çalışabileceği il ve il 

sayısını da sınırlayabilir. Tarım ve hayvancılık çalışmaları bağlamında özel kuralların ötesinde, Tüzük, yararlanıcıların 

yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılabilecek mesleklere başvurmalarını yasaklamaktadır. 

Çalışma izni başvurusunda bulunma hakkının tanınmasına karar verirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

yararlanıcının bulunduğu yer olan ili esas alır. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından kamu düzeni, kamu güvenliği 

veya kamu sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirlenen iller için çalışma izni vermekten vazgeçebilir. 

  

Bakanlık ayrıca, sektörlerin ve illerin ihtiyaçlarına bağlı olarak geçici koruma yararlanıcıları için bir kota koyabilir. 11 Belirli 

bir işyerinde aktif olan yararlanıcıların sayısı, işveren hiçbir şeyin olmayacağını ispatlayamazsa, işgücünün% 10'unu 

aşamaz. Türk vatandaşları pozisyonu üstlenebilir. İşyerinde 10 kişiden az çalışan varsa, yalnızca bir geçici koruma 

yararlanıcısı işe alınabilir. 2016 yılında geçici koruma faydalanıcıları için işgücü piyasasına erişimin düzenlenmesi için 

yasal çerçeveye rağmen, bu nedenle uygulamada istihdama erişim konusunda önemli boşluklar devam etmektedir. 

Yararlanıcılar çalışma izni sistemi hakkında az bilgi alır veya hiç bilgi almazlar; çünkü bu tür fırsatlar hakkında bilgi 

sağlayan toplulukmerkezi sayısı sınırlı kalmaktadır; Türk Kızılay'ın Ekim 2018 itibariyle 14 ilde işlettiği 15 merkezdir. 

.  

 



 

Mültecilerin / göçmenlerin kendi işlerini kurmaları için büyük zorluklar  

Mülteciler dilde büyük zorluklar yaşamakta ve nitelikleri resmi kuruluşlar tarafından tam olarak onaylanmamakta veya 

akredite edilmemektedir. 

Serbest çalışan günlük işlerde yerel işçileri etkileyen çok düşük bir maliyetle çalıştıkları için mülteciler için huzursuzluk 

vardır. Günlük işler sigortalı olmadığından çalışma izni gerektirmez. 

Mülteciler, yerel halkı rahatsız eden TR çalışanlarından daha düşük maliyet talep ettikleri için işçiler arasında adsız bir 

ayrım var. 

3,5 milyondan fazla mülteciyle uğraşmak, iş için yasalar ve kurallar açısından bu kadar fazla girişe hazırlıklı olmadığımız 

için kolay değildir. Bu, mültecilere yardımcı olmak için daha iyi araçlara ve özellikle de en çok ihtiyaç duyulan yerlerde 

yaşamalarına izin vermek için şehirlerarasında doğru dağıtım yoluna ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. 

Hükümetin yeterlilikler için bir bankası olmalı ve mültecileri doğru yerde çalışma alanında çalışmaya yönlendirmelidir. 

Mültecileri ve bizi (Paydaşlar) yönlendirmek için araçlara ihtiyacımız var. 

Göçmen istihdamı ve girişimciliği desteklemek için mevcut yasal çerçeve ve araçların değerlendirilmesi  

Yasal çerçevede hazır değiliz ve hükümet göçmenlere yardım etmek için yeni kurallar getirmeli. 

Görüşülen kuruluşlar göz önüne alındığında, mültecilere yardım edecek en iyi ve en yakın kuruluş iş bulma kurumu. 

Sektörle doğrudan temasları var ve nerede ihtiyaç duyulduğunu biliyorlar. Ayrıca her mülteciye becerilerine göre yardımcı 

olabilecek meslek danışmanları olarak uzmanları da var. 

Bir kamu kurumu olduğu için, mültecileri katılmak için doğru kurslara ve eğitimlere yönlendirebilirler. 

Yeni başlayanlar için sınırlı bursları var ve projekte ettikleri işi geliştirme kapasitesine sahip olduklarını kanıtladıkları 

sürece ihtiyacı olanlara vermeye hazırlar. 

Ülke çok fazla sayıda mülteciyi idare etmeye hazır değil ve kurallar kalabalık olduğu için herkes için geçerli olmayacak. 

Birçoğu, savaştan kaçan insanlar oldukları için değil, kendi ülkelerindeki eğitimlerini takiben yeni işler arayan türler değil. 

Bu kişilerin, işe başlama ya da bir işte çalışmak için sertifika alma adımlarını takip etme konusunda rehberliğe ihtiyacı var. 

Birçok işveren, mültecilerin iyi çalışanlar olduğunu bilmekte ve bilmektedirler, çalışma iznine sahip olmadıkları için düşük 

ücretle onları kötüye kullanırlar. Görüşülen paydaşlar, mülteciler ve diğer taraflar arasında iş bulmada yardımcı olmak için 

iletişim araçlarına büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. İkincisi, çalışma alanlarının karma milletten çalışanlardan 

oluşacağı için dâhil olmak önemli bir sorun değil. Önemli olan mültecilerin veya göçmenlerin ihtiyaçlarına göre yeniden 

düzenlenecek kuralları takip etmektir. 

Görüşülen 2 paydaş istihdamda büyük öneme sahip. Ulusal eğitim il müdürlüğü, yeterlilikler için gerekli eğitimi ve 

sertifikayı sağladıkları için önemlidir. İkincisi, iş bulma kurumu, çünkü doğru iş için doğru işi bulanlar. Bu 2 taraf, 

göçmenlerin sosyal kuruluşların ve Birleşmiş Milletlerin desteğine bağlı kalmak yerine, kendi yollarını bulmalarına 

yardımcı olmak için senkronize çalışmalıdır. 

İşgücü piyasasına ve iş kurma girişimine erişimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik önemli stratejiler 

Valilik, belediye ve iş bulma kurumu, şimdi toplumu çeşitlendirmek için mülteciler ve yerel halk arasında bir köprü görevi 

görüyor. 

Bunu yapmanın en iyi yolu, hizmet sektörüne bütünleşmiş olacak fırsatları bulmaktır. 

Aşırı zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan bu insanları korumak ve tedavi etmek için ne yapmalıyız? Bu sorunun tek bir 

cevabı var: Sistematik sömürü, temel haklardan mahrum bırakma, nefret söylemi ve mültecilere yönelik ayrımcılığa karşı 

kesin bir duruş olmalı ve milliyet, ırk, din veya sınıf temelinde yapılan herhangi bir ayrımcılığa veya ayrımcılığa maruz 

kalmayan, kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması için taraftar olarak hareket etmek. 

  

İş arama ve iş başlangıcında paydaşların rolü 

Görüşmeci, Türkiye'de en az 2 yıl sonra karşılaştıkları çok temel sorunları hatırlattı. 

1. Sağlık kurumları ve ilgili hizmetler ile ilgili bilgilerin doğru olarak düzeltilememesi ücretsizdir. 

2. Ulaştırma araçlarını kullanamamak 

3. Rehabilitasyon teknolojisine erişim eksikliği 



4. Savaş sonrası etkileri psikolojik sağlığı tehdit eden durumlar 

5. Kültürel adaptasyon problemleri 

Görüşülen paydaşlarımız, bölge içindeki farkındalığı arttırmak ve göçmenlerin dillerinde topluma entegre olmalarına 

yardımcı olmak için yayınlar hazırlamak için yerel etkinlikler ve atölye çalışmaları hazırlıyorlar. 

Görüşülen ilgili paydaşlar ayrıca, göçmenler için yasada yeni çerçeveler hazırlamalarına yardımcı olmak için yüksek 

kurumlara durum hakkında raporlar sunmaktadır. 

Bahis sahipleri, topluluğun misafirperver ve yardımcı olmalarına yardımcı olmaktadır. İldeki mültecilerin sayısı çok yüksek 

ve hükümetin onlar için tüm kolaylıkları kaldıramaması normal. Yine de insanlar yetkililer ve STK'lar tarafından 

desteklendikleri için mutlular. Eğitim tesisleri halk tarafından işletilmektedir ve mülteciler için oldukça yeterlidir. STK'lara 

gelince, ülke gerçekten sivil toplumun kolaylaştırılmasına dayanmıyor. Mülteciler, gruplar oluşturmak ve birbirlerine ihtiyaç 

duydukları takdirde sahip oldukları bilgi ve yiyecekleri evlerle paylaşarak birbirlerine yardım etmek için ellerinden geleni 

yapıyorlar. Toplumun tutumu ile mutlular ve bu da onları Türkiye'de daha uzun süre kalmak için istekli yapan şey. 

Belirli kuruluşlar tarafından takip edilen stratejiler  

Mülteciler oldukça dinamik bir grup oluşturuyor; Bazıları Suriye'ye geri dönüyor, yeni gelenler var, Türkiye'yi denizden 

geçirerek terk edenler, bazıları ise Türkiye içindeki yerlerini değiştiriyorlar, Türkiye'de yeni doğanlar ve ölenler de var. 

AFAD kaynaklarına göre, 10 sınır ilinde bulunan 25 kampta 270.000 mülteci var; bunun 10 katı kamp dışında, özellikle 

Urfa, Hatay ve Gaziantep gibi sınır illerinde, akrabalarıyla ya da sadece her yerde hayatta kalmaya çalıştıkları sınır 

bölgelerinde. 

İstanbul'a yerleşen büyük bir grup var. Ege ve Ege illerinde yoğunlaşan başkaları da var, İzmir ve Çanakkale 

Yunanistan'a geçmeyi planlıyor. Ülkedeki 81 ilin hemen hepsinde Suriyeliler var. 

Artık Suriyeliler Türkiye'de yasal olarak çalışabiliyor. Ancak yine de, zaten yaygın olan kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliği 

vakalarının artması bekleniyor. Kamp dışında kalan kişilerin düzenli yardımı yoktur. STK'lardan, uluslararası 

kuruluşlardan ve yerel yönetimlerden bazı yardımlar gelse bile, eşit ve adil bir şekilde dağıldığını söylemek zor. Bazı 

mülteciler, diğer mülteciler tarafından kurulan veya Türk vatandaşlarına ait işyerlerinde istihdam edilmektedir. Bunlar 

çoğunlukla tekstil, inşaat ve tarım sektörlerindedir. Belirli bir sektörde normal olarak ödenenlerin 1 / 3'ünü alarak çalışırlar. 

İstihdamları çoğu tehlikeli işlerde olduğu ve önleyici önlemler alınmadığı için, iş kazalarının görülme sıklığı ve meslek 

hastalıkları riski yüksektir. Güneydoğu illerinde yaşayan mülteciler, yazın normal ücret oranının yarısını alarak tarım işçisi 

olarak çalışmaktadır. 

 

 

Verimli yaklaşımların ve en iyi uygulamaların tanımlanması  

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakereler, şu anda Türkiye'de mültecilerin büyük bir bölümünün uzun süre burada 

kalacağını göstermektedir. Türkiye’deki mültecilere çalışma izni veren son mevzuat, bu beklentinin işgücü piyasalarındaki 

bir yansımasıdır. Olumlu bir adım öne çıkarken, vatandaşlık ve mevcut tüm hizmetlerden yararlanma hakkı dâhil olmak 

üzere daha ileriye taşınmalıdır. 

Mültecilerin karşılaştığı dil problemini çözmek için de öncelik kullanılmalıdır. Suriyelilerin Türkçe öğrenmesi için bir altyapı 

oluştururken, dillerinde, sağlık da dâhil olmak üzere mevcut hizmetlerden ve bunların haklarından faydalanabilmenin 

yolları hakkında bilgi veren broşürler de olmalıdır. Bu süreç, tercümanların kamu kurumlarında istihdam edilmesini 

gerektirebilir. Mülteci çocuklar, Türkçe öğrenmek için kurslar alırken aynı zamanda Arapça öğrenmeye devam etmeli. 

İhtiyacı olanlara yiyecek ve barınma konusunda destek sağlanmalıdır. Ayrıca, Suriyelilerin kendi evlerine sahip olmaları 

için kolay geri ödeme koşullarına sahip uzun vadeli borçlar olabilir. 

Eğitim ve mesleğe sahip mültecilerin, Türkiye'de eşitlik karşılaştırmalarından sonra mesleklerini sürdürmeleri sağlanabilir. 

Vasıfsız mülteciler için mesleki eğitim kursları başlatılabilir. Halen çocuk işçiliği, kayıt dışı istihdam ve asgari ücretin 

düşük olması gibi mevcut sorunlar sıkı bir denetim ile ortadan kaldırılmalıdır. 

Mültecilerin istihdama katılma ve kariyer yapma kapsamında yer alabilecekleri ve çalışabilecekleri bazı programlar var. 

SGDD-ASAM, BM programı ile birlikte TR'deki mülteciler için MSRP Çevrimiçi İşe Alım Aracı adlı bir araca sahiptir. Bu 

araç artık mültecilere ve arama ile ilgili belirli gönderiler için TR'ye açık. 

Geçici koruma hak sahiplerine verilen çalışma izinlerinin sayısı, 15 Ocak 2016 tarihli Yönetmeliğin kabul edilmesinden 

sonra yavaş yavaş artmıştır. 2017 yılı sonuna kadar 6.000 ila 8.000 arası işletme Suriye vatandaşlarına aittir, 2018'de, 

1.595 yeni Suriyeli şirket kuruldu. Örneğin, Şanlıurfa'da Suriyeli İşadamları Derneği, toplam 1.500 işçi istihdam 

kapasitesine sahip 20 fabrika kurmak üzere 80 milyon liralık yatırım için bir Mutabakat Zaptı imzaladı. 



SONUÇ 

Bölgede mevcut mültecilerin örgütsel kapasitelerini ve desteklerini öğrenmek için 5 STK ve paydaşla görüştük. Rapor 

bize Kırşehir'deki mültecilerin ve sığınmacıların bakış açılarını bildirdi. Daha ilginç olarak, çoğunun burada olmaktan 

mutlu olduklarını ve kendileri ve aileleri için kendilerini güvende hissedecekleri gibi bırakmayı planlamadıklarını öğrendik. 

İhtiyaçları ve göç sürecinde nasıl hayatta kaldıklarına dair sorular sorduk. İkinci kapsam, STK'ların ve Paydaşların 

mültecilere nasıl yardım ettiklerini öğrenmeleriydi. Hükümet tarafından sağlanan parayla, belediyelerin ve STK'ların 

yardımı ile yaşıyorlar. Endüstri sektöründe kendi işini yürütmeye çalışan birileri var ama oran çok düşük. Buradaki 

göçmenlerin tümü, hükümet tarafından sağlanan sosyal güvenlik sisteminin koruması altında ve onlar için tamamen 

ücretsiz. Çocuklara okullarda eğitim verilmektedir. 

Taşra teşkilatı ve SGDD-ASAM adlı STK tarafından sağlanan bilgi paketlerini kullanarak mülteciler hakkında bilgi 

araştırdık. Kırşehir, göç konusunda çalışanların çoğunu kamuya açık olan birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. 

Kırşehir, başta Afgan ve Iraklı olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 16.000 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu raporda, 

her bir örgütün temsilcilerine ilgili soruları ilimizdeki mültecilerin istihdam durumu ile ilgili son durum hakkında kesin bir 

fikir edinmelerini istedik. Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (DGMM) elde edilen en son rakamlara göre, şu anda 

Türk topraklarında uluslararası koruma isteyen 3.9 milyondan fazla yabancı uyruklu var. Bunların çoğu Suriyeliler 

3.567.130 ve geri kalanı Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden geliyor. 

                                    
 

                                       

* Veri Kaynağı DGMM, 29.03.2018 
Görüşmeci, Türkiye'de en az 2 yıl sonra karşılaştıkları çok temel sorunları hatırlattı. 
1. Sağlık kurumları ve ilgili hizmetler ile ilgili bilgilerin doğru olarak düzeltilememesi ücretsizdir. 
2. Ulaştırma araçlarını kullanamamak 
3. Rehabilitasyon teknolojisine erişim eksikliği 
4. Savaş sonrası etkileri psikolojik sağlığı tehdit eden durumlar 
5. Kültürel adaptasyon problemleri 
Türkiye göç hareketleri bakımından öne çıkan bir ülkedir. 
• Suriyelilerin, ev tabanlı ürünlerini pazarlayabilecekleri yolları bulmalarını sağlamak için istihdam fırsatlarını 
çeşitlendirmeye ihtiyaç vardır. 
• Kentsel merkezlerde kira artışları kontrol edilmelidir. Her mahallede, verilen ortamlara ve konut kalitesine göre 
azami bir kiralama yapılmalıdır. 
• Yerel makamlar, gerekli iyileştirmeler için sağlıksız ve sağlıksız konutları tanımlamalı veya mümkün değilse, 
konut sahiplerine başka barınma olanakları sağlamalıdır. 
• Birçok mültecinin geri dönemeyeceğini varsayarsak, eğitim müfredatı uyarlamaları ile birlikte eğitim hakkı 
güvence altına alınmalıdır. 
• Tercüme hizmetleri: Her hastanede veya poliklinikte, Arapça / Kürtçe konuşan görevli bir kişi bulunmalıdır. 
• Resmi kayıtların olmaması: Kayıt, mültecilerin hakkı olan tüm hak ve hizmetlerden yararlanabilmek için bir 
zorunluluktur. 
• Aile hekimlerinin etkili kullanılmaması: Mültecilere, yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri hakkında bilgi 
verilmelidir. 
• Birçok mültecinin geri dönemeyeceğini varsayarsak, eğitim müfredatı uyarlamaları ile birlikte eğitim hakkı 
güvence altına alınmalıdır. Eğitim müdürlüğü, göçmenlerin sahip olduğu eğitimin niteliğini ve akreditasyonunu sağlayacak 
bir komisyon kurdu. 
• Tıbbın maliyetini kapsamaması (son genelgeden önce, ilaçların tedarikine ilişkin AFAD maddelerinin 
uygulanması illere göre değişmekteydi): Tüm illerde ilaçların masraflarının iadesi AFAD Yönetmeliğine göre aynı şekilde 
yapılmalıdır. 
• Sosyal destek: Sadece sağlık hizmet sunum bölümleri yeterli olmayabilir. Anemi gibi yetersiz beslenme ile ilgili 
bozukluklardan kaçınmak için, vitaminler özellikle kadınlar ve çocuklar için acil sağlık yardımlarına dahil edilmelidir. 
• İstihdam Ajansı ayrıca, göçmenler tarafından ihtiyaç duyulan sektörler için sağlanabilecek iş ve hizmet bankasını 
da oluşturuyor. Bu, aralarındaki temasların kurulmasında ve mültecilerin çalışma izinlerinin alınması için daha iyi koşullar 
sağlanmasında yardımcı olacaktır. 



Kent merkezlerinde kabul edilemez işgücü koşulları genellikle İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Konya ve Manisa gibi 
büyük şehirlerdeki ayakkabıcılar grevi, atölye çalışmalarında yasal çalışma ve daha iyi çalışma koşulları talep eden büyük 
kasırga grevi gibi büyük çaplı hareketlere yol açmıştır. 
  
İşyerinde kötü sağlık ve güvenlik koşulları da endişe vericidir. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nden (İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi) alınan rakamlara göre, 2018’de iş kazaları sonucu 108 mülteci hayatını kaybetti. İşyerinde ölümler 
çoğunlukla tarım ve inşaat sektörlerinde meydana geldi. yangın olayları. 
Özellikle kadınlar, işgücü piyasasına etkili bir şekilde erişebilmek için önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu, bir yandan, 
çocuk bakımı eksikliği, bilgi ve eğitim olanakları eksikliği gibi engellerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, özellikle 
Şanlıurfa gibi güney Türkiye bölgelerinde kadınlara bakıcı olarak atanan geleneksel cinsiyet rolleri, kadınların kamusal 
alana erişiminin erkeklerle karşılaştırıldığında sınırlı olduğu, eğitim olanaklarının ise çoğunlukla kuaförlük veya dikiş gibi 
geleneksel meslekler etrafında döndüğü anlamına geliyor. Ayrıca, evlerinin dışında iş yaptıkları yerlerde, tekstil 
sektöründeki kadınlar genellikle ayrımcılık ve kötü muamele ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu, İstanbul'da, kadınların ve 
kızların bodrumların arkasında ve penceresiz odalarda uzun saatler boyunca çalıştıkları, lisanssız çalışan atölyeler için 
geçerlidir. 
 

 

 

YARARLI LİNKLER VE DAHA FAZLASI: 

 
Türkiye İş Kurumu 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI 
 
https://www.iskur.gov.tr/en 
 
 
İl Göç Müdürlüğü 
http://www.goc.gov.tr/En_3 
 
 
Mültecilere Yardımcı Rehberler 
https://multeciler.org.tr/eng/ 
 
Mülteciler için bilgi 
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI
https://www.iskur.gov.tr/en
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https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees
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GİRİŞ 

AB'nin “Küçük İşletmeler Yasası Fact Sheet & Scoreboard” göre, Romanya 2018 
yılında girişimci faaliyeti açısından 28 üye ülke arasında 6 sıradadır. 

 

 
Yukarıda belirtilen raporda yapılan bir başka analiz, Üye Devletlerin girişimci performansları ve ilerlemeleriyle ilgili 
olarak birbirlerine göreceli konumlarını ortaya koymaktadır. Girişimcilik performansını ölçerken dikkate alınan 
değişkenler şunları içeriyordu: insanların kendi işlerini kurma istekleri, 100 kişi başına girişimlerin oranı, genç 
girişimcilerin faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarının KOBİ'lerin faaliyetlerine gösterdikleri ilgi. 

 
Çoğu ülke, son on yılda (2008-2018) yıllık büyüme oranı olarak ölçülen benzer performans ve ilerleme düzeylerinde 
kümelenmiştir; ancak, Romanya en fazla ilerlemeyi kaydeden Üye Devletlerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin 
nispeten düşük başlangıç noktası bağlamında daha geniş bir bağlamda anlaşılması gerekirken, girişimcilik 
faaliyetlerinin Romanya’daki yükselişinin açıkça artmasının nedeni olarak duruyor. 

 

Geçmiş eğilimler umut verici görünmekle birlikte, mevcut gerçeklik daha az pembe. Dünya Bankası'nın “İş Yapma” 

raporuna göre, Romanya 2019'da küresel İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 47 basamak (64'ten 111'e 111) düştü. Asıl 

sebep, Romanya'da yeni bir iş kurma sürecini tümüyle zorlaştıran mali risk değerlendirme şartının getirilmesiydi. 

Girişimcilerin karşılaştığı bir diğer zorluk da yüksek iflas oranıdır. In “Avrupa KOBİ'ler üzerine 2017/2018 Yıllık Raporu” 

Geçtiğimiz on yıldaki nispeten elverişli girişimcilik ortamına rağmen, AB üyesi olmayan birkaç göçmen burada bir iş 
kurmak için Romanya'ya yerleşti. Aynı derecede az sayıda AB üyesi olmayan vatandaş daha iyi bir iş fırsatı bulmak 
için Romanya'ya göç etmeye karar verdi. Diğer Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla, Romanya daha misafirperver ülkeler 
arasında olduğu düşünülse de, Avrupa düzeyinde AB vatandaşı olmayanlar tarafından oldukça arzulanan bir hedef 
ülke olarak görülmemektedir. 

 
Eurostat'ın “Göç ve göçmen nüfus istatistikleri” raporuna göre, 2016'da Romanya vatandaşlığı yalnızca 4.514 göçmene 
(tüm taleplerin% 0,5'i) verilmiştir. Taleplerin en büyük payı Ukraynalılara (% 89), ardından Türkler (% 3.1) ve 
Suriyelilere (% 1.6) verildi. Aynı yıl, Çek Cumhuriyeti vatandaşlığını AB vatandaşı olmayan 3,559'a, Polonya’yı 3.460’a, 
Macaristan’ı ise sadece AB’de olmayan 1414 vatandaşa vermiştir. Eurostat verileri ayrıca, Romanya'nın dış 
vatandaşlarının çoğunlukla başka bir AB Üye Devletinin vatandaşı olduğunu gösteriyor. Nitekim 2017’deki Eurostat'a 
göre Lüksemburg, yabancıların en yüksek, Romanya'nın ise en düşük payına sahip. 

 

Romanya Göçmen Müfettişliği tarafından sağlanan istatistikler, Romanya'da 2017 sonunda yaklaşık 67.000 göçmen ve 
mülteci olduğunu gösteriyor. Luciana L ă z ă Göçmen Entegrasyon Araştırma ve Bilgi Merkezi'nden RESCU bunlardan 
kabaca izinlerin büyük çoğunluğu, Vietnam Türk, Çin ve Sırp vatandaşlarına verildi. 
 



En çok aranan mesleklerden bazıları, inşaat işçisi, kaynakçı, çilingir, marangoz ve gemi yapım endüstrisinde yüksek 
vasıflı işlerdi. 

Romanya'da yasal çerçeve, ilke olarak, mültecilerin istihdam hakkı, barınma, eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi çok 
çeşitli sosyo-ekonomik faydalara erişimini desteklemekte ve bir uyum programına alınmalarını kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır. Kültürel yönlendirme faaliyetleri, danışmanlık ve Rumence dil derslerini içermektedir. Devlet 
kurumları, yabancıları kendi faaliyet alanlarına (örn. İş, sağlık, eğitim vb.) Entegre etmekten sorumludur ve ilgili karar 
vericiler ve uzmanlarla yapılan periyodik toplantılarla kurumsal koordinasyon sağlanır. İçişleri Bakanlığı, Göçmenlik 
Genel Müfettişliği desteğiyle, uyum programlarını ve politikalarını koordine etmek ve izlemekten sorumludur. 

 
Birçok mülteciler için Romanya son çare hedef olmaya devam ettiğini kabul ederek, Bayan L ă z ă RESCU bu uyum 
programın ana eksiklikleri ele: 

“Uluslararası korumaya sahip insanları hedef alan bir hükümet uyum programı var: yabancıların topluma 
dâhil edilmesini ve işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştıracak bir dizi önlem var. Programda bir 
Rumence dil kursu ve kültürel yönlendirme dersleri var. Hükümet programı var olsa ve prensip olarak 
işlevsel olsa da, daha karmaşık ve hassas olan konu, programın çeşitli yönlerini yönetmede yer alan 
kurumların birlikte çalışmasıdır. ” 

 

Metodoloji 

Bu çalışma iki ana bileşene dayanmaktadır: Romanya'nın girişimcilik faaliyeti ve göç kalıplarındaki en son trendlerin 

literatür taraması ve iki farklı paydaş kategorisiyle nitel görüşmeler yaparak alan çalışması: Romanya'da yaşayan yabancı 

vatandaşlar ve ilgili kurumlar göçmen ve mültecilerin entegrasyonu. 

Aşağıdaki katılımcıları içeren iki ayrı odak grubu oluşturulmuştur: (1) Romanya STK'ları için çalışan AB Üye 

Devletlerinden gönüllüler ve (2) göçmen ve mültecilerle çalışan kuruluşlar. Odak grup oturumlarından elde edilen 

bulguları desteklemek için, bir iş fırsatı aramak veya burada bir iş kurmak amacıyla Romanya'ya gelen yabancı 

vatandaşlarla beş ayrı derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sırasında ayrıntılı notlar alınmış ve görüşülen 

kişilerin izni ve onayı ile uygun anket şablonlarına girilmiştir. 

 

Bireysel görüşmeler ve odak grup oturumları, katılımcıların gizliliğini sağlamak ve serbest akışlı, engelsiz bir tartışmayı 

kolaylaştırmak için kaydedilmedi. Bütün katılımcılara, anonimlik haklarından vazgeçme fırsatı verilmiş olsa da, sadece 

ikisine bunu yapmaya karar verdim: derinlemesine görüşme oturumlarına katılan genç girişimci Katharina Häni ve dış 

ilişkiler temsilcisi dış ilişkiler temsilcisi Ziad Al-Masalmeh Paydaş istişaresinde yer alan Özgür Suriye Topluluğu. 

1° BÖLÜM: GÖÇMENLER 

Katılımcıların Özellikleri 

Raporun yazarları, yabancı vatandaşların Romanya'ya taşınırken sahip oldukları ihtiyaç ve beklentilerin doğru bir 
resmini çizebilmek için çeşitli göçmen gruplarıyla görüştü. 

Görüşülen ilk odak grubu, yerel STK'larla gönüllü olmak için Romanya'ya taşınan AB Üye Devletlerinden beş gençten 
oluşuyordu. R1, R2, R3, R4 ve R5 olarak anılacaktır. Yaşları 20 ile 28 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 24 ve 
ortanca yaşı 24'dür. Onları Fransa'dan, biri İspanya'dan diğeri de İtalya'dandı. Cinsiyete göre, üçü kadın, ikisi erkektir. 
Gönüllüler ilk başta altı aylığına Romanya'ya geldiler, ancak yerel kültür ve manzarayı daha fazla tecrübe etmek için 
kalışlarını genişletmeye karar verdiler. Bunlardan bir tanesi hariç tümü, Romanya'ya taşınmadan önce, kendi 
ülkelerindeki lisans çalışmalarını tamamlamıştı. Kümülatif olarak bir grup olarak Psikoloji, Tarih, Sosyal Bilimler, 
Kentsel Gelişim ve Balık Çiftçiliği dereceleri aldı. Hepsi daha önce gönüllü olmuş, ikisi kamu hizmetini tamamlamış ve 
ikisi buraya gelmeden önce düzenli işlerde çalışmıştı. 

 

Bireysel derinlemesine görüşmelere katılan üç erkek katılımcı (örn. R6, R7 ve R8) 30'lu ve 40'lı yaşların başındaydı. 
Bunlardan ikisi, 2000'lerin başında, burada bir iş kurma niyeti ile komşu ülkelerden (yani Sırbistan Cumhuriyeti ve 
Moldova Cumhuriyeti) Romanya'ya geldi. Sırp katılımcı (R6) lisans ve yüksek lisans derecelerini Romanya 
üniversitelerinden Pazarlama ve Psikoloji bölümünden aldı ve çalışmalarını tamamladıktan kısa bir süre sonra 
girişimcilik faaliyetine başladı. Moldovalı röportaj (R7) Sibiu Romen Askeri Akademisi'nden mezun ama Chi geri döndü 
ş içinde a u, Moldova, Ekonomik Araştırmalar Akademisi'ne katılmak, ancak birkaç yıl sonra Romanya'ya geri dönmek. 
Her ikisi de Romanya'ya taşınmadan önce tam zamanlı işler yaptı. R6, lisede kendisini desteklemek için bir video 
oyunu geliştiricisi olarak 15 yaşında çalışmaya başladı; oysa R7, bir telekomünikasyon şirketi için satış ve Coca-Cola 
için pazarlama alanında Ekonomi Araştırmaları Akademisi'nden mezun olarak çalıştı. 

 
Hollandalı olan üçüncü erkek katılımcı (R8), iki yıl önce Hollanda ve Almanya'da yaşadıktan ve çalıştıktan sonra 
Romanya'ya geldi. 2017 yılında, Hollandalı bir imalat şirketinin yerel şubesinin Genel Müdürü olarak üst düzey bir 
pozisyonu kabul etti ve ailesiyle birlikte Romanya'ya taşındı. R8, Hollanda Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği 
diplomasıyla mezun oldu ve daha önce Almanya'da iş geliştirme alanında çalıştı. R8’nin Romanya’da çalışmaya 
başlaması için diplomalarının tanınmasına gerek yoktu. 



İki kadın katılımcı (yani R9 ve R10) sırasıyla 20'li ve 30'lu yaşlarındaydı. R9, yerel bir STK için gönüllü olarak çalışmak 
üzere 2018'in başında Türkiye'den Romanya'ya geldi. 2017 yılında bir Türk Üniversitesinden aldığı emek ekonomisi 
alanında lisans derecesine sahiptir. R9 mezuniyetinden bu yana gönüllü olarak çalışmakta ancak yakın zamanda 
Bosch'ta bir muhasebe pozisyonu kabul etmiş ve Romanya'da kalma süresini süresiz olarak uzatmaya karar vermiştir. 
Üniversite çalışmaları sırasında, gönüllülükten iş dünyasına daha yumuşak bir geçiş yaptığını düşündüğü Türkiye'de 
satış danışmanlığı yaptı. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, R10 anonimlik haklarından feragat etmeyi kabul eden göçmen grubundan tek görüşmeci 
idi. Katharina Häni, çalışmalarını tamamladıktan sonra, burada organik bir tarım şirketi kurmak amacıyla 10 yıl önce 
İsviçre'den Romanya'ya göç etti. Ailesinin geri kalanı da Romanya'ya taşındı ve şimdi hepsi Arad İlçesinden şirin bir 
küçük köyde yaşıyor ve çalışıyor. Katharina lisanslı bir ziraat mühendisi, bir İsviçre üniversitesinden aldığı bir derece. 
R8 ve R9’un durumuna benzer şekilde, Katharina’nın mesleğini Romanya’da uygulayabilmesi için resmi olarak 
tanınması ve diplomasının denkliği için başvuru sürecinden geçmesi gerekmedi. Katharina hiçbir zaman resmen işe 
alınmadı kendi işini kurmadan önce gönüllü çalışmalar yaptı. 

 

 



 

Romanya'ya Göç Etmeden Önce Beklentiler 
Birinci odak grubundan cevap verenlerin hiçbiri, bir Romanya STK'sı için gönüllü olarak çalışmaya başlamadan önce 
ne bekleyeceği konusunda net bir fikre sahip değildi. “Drakula, Çavuşesku, Halep'in evi” olduğu gerçeğinden başka 
hiçbir şey bilmedikleri, “gizemli bir yer” , egzotik bir Doğu Avrupa ülkesi olarak gördükleri bir yerde yaşama ve çalışma 
ümidiyle ilgiliydiler. Romanya'ya taşınmak, onlar için bir macera ve zorunluluktur, ayrıca marjinal topluluklardan 
çocuklarla çalışmak ve böylece daha kapsayıcı bir topluma katkıda bulunmak için büyük bir fırsattı. Hepsi de ülkelerini 
terk etmeden önce Romanya'da ne yapacaklarını biliyorlardı ve gönüllü hizmetlerine Arad'daki Gökkuşağı Merkezinde 
başlamaktan heyecan duyuyorlardı. 

 
Görüştüğümüz iki erkek girişimci, burada bir iş kurma niyeti ile Romanya'ya geldi. R6 kendi pazarlama ajansına sahip 
olmayı hayal ederken, R7 bir çay bahçesi zinciri kurmayı hayal ediyordu. Her ikisi de Romanya'yı seçtiler çünkü 
2000'lerin başındaki elverişli iş ortamından yararlanabileceklerine inanıyorlardı, ama aynı zamanda onu kendi 
ülkelerinden daha geniş ve daha erişilebilir olan, başlangıçlarını kolayca geliştirebilecekleri, kullanılmayan bir pazar 
olarak gördüler ve kendi segmentlerinde pazar lideri olur. İki girişimcinin neden Romanya’ya yerleştiklerini sordukları 
sırada ortaya çıkan diğer nedenler siyasi nitelikteydi. 2000'li yılların başında Miloševi ć Sırbistan’da hâlâ iktidardaydı ve  
Voronin liderliğindeki Komünist Parti Moldova’da seçimleri yeni kazanmıştı. Her ikisi de Romanya'nın onlara daha fazla 
fırsat sunduğuna ikna olmuş ve bunu “Batı” ile birleştirebilecek bir “köprü” olarak görüyordu. 

 
R6 ve R7, yerel kültürü deneyimlemek ve burada yaşamanın ne demek olduğunu daha iyi anlamak için çalışma 
vizesiyle Romanya'ya geldi. Rumen diplomasına sahip olmak yerel toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmaya da 
hizmet etti. R6 asla Sırbistan'a geri dönmedi, R7 ise Moldova'ya yalnızca birkaç yıl sonra tekrar geri dönmek için geri 
döndü. Toplumsal beklentiler açısından R6, Romenlerin daha kurnaz ve daha koyu tenli olacağını düşünürken, R7 
onların daha dostça ve daha güvenilir olmalarını bekledi. 

 
R8, Romenlerin Hollanda'da sahip olduğu genel görüntünün olumlu olmadığını söylese de, hareket etmeden önce 
hiçbir beklentisi yoktu: “Bütün dilenciler ve akınlar Romanya'dan geliyor” . Ancak evlat edinen ülkesi hakkında 
yargılayıcı olmamak için açık fikirli olmaya çalıştığını iddia ediyor. R8’in buraya gelmesinin ana nedeni profesyonel 
nitelikte idi ve Romanya’ya Almanya’ya taşınmadan önce çok fazla düşünülmediğini ” söylemediğini itiraf etti. R8 hem 
profesyonel olarak hem de kişisel düzeyde oldukça mutlu olduğunu söylese de, karısı için aynı şey söylenemez. Evde 
oturan bir anne olduğu için Arad önemli veya çok etnik açıdan farklı bir göçmen topluluğuna sahip olmadığı için 
entegrasyonu çok daha zor buluyor. 

 
R9 ayrıca Romanya'da gönüllü bir işi kabul etmeden önce ne bekleyeceğini de bilmiyordu. Erasmus programına 
başlamadan önce “seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek” ve çok iyi olmayan İngilizce becerilerini geliştirmek 
istediğini biliyordu. İlk defa farklı bir ülkede yaşamamasına rağmen, R9 anında Romanya'ya çekildi ve burada daha 
uzun süre kalmaya karar verdi. Türkiye'yi terk etmenin ve Romanya'ya taşınmanın asıl nedeni, burada “kendim olmak 
ve istediğim gibi yaşamakta özgür” diye hissetmesiydi. Rumen halkının çok sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu ve 
özellikle yeni bir iş için taşındığı kentin geniş bir Türk gurbetçi topluluğuna sahip olması nedeniyle yerel toplulukla 
bütünleşmekte sorun yaşamadığını düşünüyor. 

 

Katharina Häni, kardeşi ondan dört yıl önce buraya taşındığından, Romanya'ya taşınmadan önce ülkeyi birkaç kez 

ziyaret etmişti. Birlikte bir tarım şirketi kurmak her zaman onların hayali olmuştur. Arjantin ve İspanya'daki diğer 

seçenekleri keşfettikten sonra, burada finansal olarak çekici bir fırsat ortaya çıkınca, çok iyi bir tarlada çok geniş bir 

tarımsal arazi satın almalarını sağlayan Romanya'ya karar verdiler. Genel olarak, Katharina açık fikirli olmaya çalışır ve 

“hiçbir zaman iyi bir şeye götürmez” den beri çok fazla beklenti belirlemez. Asıl beklentisi, yol boyunca önemli tavizler 

vermeden sevdiği şeyi yapmaktı. Ancak İsviçre’de büyüdükten sonra Romanya’da kırsal yaşamın “ruh için gerçek bir ilaç” 

olduğunu anladı. 

Alınan Bilgi ve Eğitimler 

Bütün gönüllüler Romanya'ya varışlarında geniş bir eğitim aldı ve ayrılmadan önce ülkeyle ilgili bazı temel bilgileri aldı. 

Gönüllü oldukları STK, Rumence sınıfları, mentorluk hizmetleri ve iş eğitimi sunmaktadır. Teorik olarak, bunların 

Romanya toplumuna iyi bir şekilde entegre olmaları ve iş yerindeki sorumluluklarını yerine getirmeleri için yeterli olması 

gerekirdi. Ancak, hepsi yaklaşımlarında daha proaktif olmak için akıl hocalarını seveceklerini bildirdiler. Ayrıca, özellikle 

sarsıntı veya engelli çocuklarla birlikte çalışmalarının beklendiği için, çoğu zorluklarla başa çıkmak için kendilerini yeterli 

derecede nitelikli ve donanımlı olmayan bir iş olarak gördükleri için daha uzmanlaşmış bir eğitime ihtiyaç duyduklarını 

hissediyorlardı. Gönüllüler, Rumen öğretmeninin esas olarak ilgilendiğine de inanıyorlardı. “Özgeçmişi için doğru kutuları 

işaretlemek” ancak Romen dili konusundaki çalışmalarında onunla ilgilenmenin ve daha çalışkan olmanın kendi 

sorumlulukları olduğunu kabul etti. 

 

Girişimcilik ruhuna uygun olarak, R6 ve R7 esas olarak kendilerine, yakın arkadaşlara ve iş kurma ve geliştirme 

sürecinde kendi tanıdıklarına dayanıyordu. Sırp girişimci, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadığına ve aslında en iyi pazar 

nişini ve 

 



En uygun pazarlama stratejileri, “gerçek girişimcilerin doğmamış, yapılmamış” olduğuna inanılmasına rağmen bekâr ve 

usta çalışmalarının faydalı olduğunu düşünürken, kendisini sürekli olarak en son gelişmelerden haberdar olan kendi 

kendini eğiten biri olarak görülmesindendir. Moldovyalı girişimci, büyük ölçüde aynı görüş ve zihniyete sahipti, ancak 

KOBİ Enstitüsü'nün Arad'dan sunduğu çok faydalı bir Kaizen kursuna katıldığını itiraf etti. 

 

R8 ve eşi, kendilerine sunulan herhangi bir resmi veya resmi olmayan eğitim fırsatından haberdar değildi. Hollandalılar, 

bazı Rumence derslerini özel olarak aldılar ancak öğretmenleri hamile kaldıklarında ve sabahları dil kursunu 

veremediklerinde durdular. O zamandan beri başka bir Rumence öğretmeni bulmakta başarılı olamadı. Ne o, ne de 

karısı, başka eğitimlere kaydolmakla ilgilendi. Yararlı bilgiler açısından, belediyeden veya diğer kuruluşlardan çok fazla 

yardımcı tavsiye almadıklarını kabul etmiştir. R8, kamuya açık bu bilgi ve desteğin eksikliğinin, yerel bir şirketin 

Romanya'ya taşınan yabancılara adım atması ve hizmet sunması için harika bir fırsat olduğunu düşünüyor. 

 

Akranlarına benzer şekilde, R9 Romanya'da gönüllü çalışmaya başladığında kapsamlı bir eğitim aldı. İngilizce ve 

Rumence derslerine, mentorluk hizmetlerine ve iş eğitimlerinden yararlandı. Görüşme sırasında Bosch'taki bir eğitim 

programına kaydoldu. Romanya'da bir işini güvence altına almasına yardım etmek için bir programa kaydolmamış 

olmasına rağmen, R9 Romanya'da profesyonel bir ağ geliştirmeyi nispeten kolay buldu. R9’un iş aramada, resmi 

prosedürlerle ve evraklarla birlikte yardımcı olan akıl hocası ve yerel arkadaş ve tanıdıklarından biriydi.  

 

 

Zorluklar ve Alınan Destek 

AB Üye Devletlerinden gelen gençlerden oluşan ilk odak grubu, Romanya'da gönüllülük fırsatları ararken zorluklarla 
karşılaşmadı. Birkaç seçenek arasından seçim yapabilir ve bir karar vermeden önce yeterli rehberlik ve destek 
alabilirler. Bununla birlikte, geçici durumlarını kalıcı bir duruma dönüştürmek istiyorlarsa, Romanya'da uzun vadeli bir 
sözleşmeyi güvenceye almanın zor olacağını kabul ettiler. 

 

Dil engeli dışında, özellikle Arad gibi daha küçük, il kasabalarında yetersiz ağ kurma şansından bahsetti. Dahası, 
profesyonel düzeyde, daha fazla gelişme ve büyüme için fırsatlarının olduğunu, kişisel düzeyde ise Romanya'ya 
yerleşme konusunda karışık duygular yaşadıklarını hissettiler. Yanıt veren beş kişiden ikisi ülkeyi sevdi ve potansiyel 
olarak burada uzun süre yaşamayı düşünebilirdi. Ancak diğer üç, bunun geçici bir düzenleme olduğuna sevindi. 

 

Yerel topluma entegre olup olmadıklarını sordukları zaman, esas olarak diğer gönüllülerle sosyalleştiklerini ve 
“kendilerini tutmak istedikleri için Romenlerle arkadaş olmak her zaman kolay olmadığını” söylediler. Ayrımcılık 
sorununun etrafında dolandılar, ancak cevap verildiğinde, bir katılımcı, açık bir ayrımcılık vakası olmadığı halde 
“zaman zaman yerliler daha önce koyu tenli bir kişi görmemiş gibi bana dikkatlice bakıyorlar” dedi. ” . Ayrıca eski 
esnaflardan bazılarının, yabancı oldukları için kibar olmayan davranışlarda bulunduklarını belirlediler. 

 
Komşu ülkelerden Romanya'ya taşınan iki erkek girişimci, yerel topluma entegre olmalarının ve burada iş kurmalarının 
nispeten kolay olduğunu tespit etti. R6 “pozitif ayrımcılık” olarak adlandırdığı şeyi tecrübe etti ve Sırp olmanın kendi 
avantajına oynadığını düşünüyordu, çünkü ortalama bir Rumen’den daha güvenilir olarak algılanıyordu. R7, 2. Dünya 
Savaşı'ndan önce Romanya'nın daha büyük bir parçası olan Moldova Cumhuriyeti'nden geldiği için hem pozitif hem de 
olumsuz ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. 

Dil engeli, R7'nin Romence konuşması ve R6'nın üniversitedeki ilk yılında öğrenmesi nedeniyle önemli bir engel 
değildi. Anadili olmayan bir konuşmacı olan R6, çalışmalarını İngilizce olarak tamamlama seçeneğine sahip olmasına 
rağmen, Romanyalı parçayı seçti çünkü evlat edinen ülkesinin dilini daha hızlı öğrenmesine yardımcı oldu. Her iki 
girişimci de karşılaştıkları en önemli zorlukların kendileri için bir pazar oluşturmak ve müşterileri iş kolları hakkında 
eğitmek olduğunu kabul etti. Bahsedilen diğer zorluklar arasında yerel makamlarla ve aşırı bürokrasiyle başa çıkmanın 
yanı sıra “eğer kırılmazsa düzeltmeyin” ve “yapılanlar mükemmel olmaktan iyidir” yerel zihniyetiyle ilgilenmek de vardı. 

 

R8, kendisi için gerekli tüm düzenlemeleri yapan Hollandalı bir şirkette Bölge Müdürü olarak görev yapmak üzere 
Romanya'ya taşındı. İş arkadaşları ayrıca kendisine ve karısına gerekli evraklarda yardımcı oldu; bununla birlikte, her 
şey onun için nispeten sorunsuz ilerlemesine rağmen, kayıt belgelerini alması bir yıldan fazla sürdü. R8, beyaz, erkek 
ve yüksek profilli bir işe sahip olduğu gerçeğine atfettiği ayrımcılığa maruz kaldığını hissetmiyordu. Bununla birlikte, 
karısına olduğundan daha farklı muamele gördüğünden bahsetti ve açık bir ayrımcılık yaşamamasına rağmen, özellikle 
yerel makamlarla yaptığı ilişkilerde, Rumence konuşan nüfus tarafından bir şekilde görmezden geldiğini hissetti. R8'in 
asıl meselesi Romanya kültürüne ve algılanan profesyonellik eksikliğine uyum sağlamaktı. 

 
R9, Türkiye'den gelmenin, Türk toplumuna bazı benzerlikler sunduğu için Romanya toplumuna entegrasyonunu 
kolaylaştırdığını buldu. Bir işte bu kadar çabuk iş kurmayı başardığı için kendisini şanslı sayıyor: “Bosch, başvurduğum 
ikinci şirketti” . R9, bu iş fırsatını ondan öğrendi. 



Profesyonel ağ ve yerel bir iş arama platformu üzerinden uygulanır. Başlıca zorluk Romen makamlarıyla ve çalışma 

vizesi başvuru süreciyle ilgilenmekti. Bosch'un zaten Romanya'da Türk vatandaşları çalıştırmış olması, gerekli adımları 

ve prosedürleri zaten bildikleri için onu işe almalarını kolaylaştırdı. Gönüllülük programındaki Türk meslektaşlarının 

burada bir işe girme konusunda başarılı olmadıklarından bahsetti. R9, olumlu tavrını ve ağ oluşturma yeteneklerini 

başarısı için kredilendirir. 

Katharina, ailesinin desteğine ve iş kurma ve geliştirmede arkadaş ağına ve tanıdıklarına güvendi. Yerel topluma 
entegrasyonu oldukça kolay buldu ve Rumen halkının genellikle meraklı, açık fikirli ve kolay giden insanlar olduğunu 
düşünüyor. Bu, profesyonel düzeyde bazı zorluklar olsa da kişisel düzeyde harika. Katharina, esas olarak olumlu 
ayrımcılık yaşadı ve İsviçre vatandaşlığının ciddiye alınmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Bazen baskın olarak 
erkek egemen bir işletmede genç bir kadın olmanın bir dezavantaj olduğunu ifade etti, ancak lisanslı bir mühendis 
olduğunu söyledikten hemen sonra cinsiyetinin önemsiz olduğunu tespit etti. 

 
Daha koyu tenli insanların Romanya'da bir çeşit olumsuz ayrımcılık yaşayabileceğini kabul etse de, Katharina hayatta 
ne istediğinizi bilirseniz ve hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çalışırsanız, Rumenlerin saygısını kazanacağınıza 
inanır. Başlıca zorluk, değişen düzenleyici çerçeveye uyum sağlamaktı. Romanya'da yeterince gelişmiş olmayan bir niş 
pazarda (yani sürdürülebilir tarım) çalıştığından, Katharina genellikle düzenleyici kurumların mevcut düzenlemelerden 
başka bir yolla yerine gelmelerine yardımcı olan biri olduğu hissine kapılıyordu. 

 

2° BÖLÜM: PAYDAŞLAR 

 

Katılımcıların Özellikleri 
 
Üçüncü odak grubu için katılımcı seçimi, dikkatli bir seçim sürecine tabi tutulmuştur. Araştırma projesinin ilk 
aşamasında görüşülen yabancı ülke kategorilerinin karşılaştığı sorunlara aşina olan katılımcıları seçmek bizim için 
önemliydi. Paydaşların odak grubu aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan temsilcilerden oluşuyor: Ulusal KOBİ Konseyi 
Konseyi (CNIPMMR), Romanya'daki Özgür Suriye Topluluğu (CSLR) ve Arad'dan göçmen ve mültecilerle çalışan üç 
STK: Girişimi olan Gençlik Örgütü (OTI), Güçlendirme, Yenilikçilik, Değer, Yasa (EIVA) ve Milenyum Merkezi (MC). 

 

Paydaşların Rolü 
 
Ulusal KOBİ Konseyi (CNIPMMR), Romanya'daki KOBİ'lerin çıkarlarının ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bir 
şekilde temsil edilmesini sağlamak amacıyla 1992 yılında kurulan bağımsız, apolitik, kar amacı gütmeyen bir 
organizasyondur. Temsilciliğin yanı sıra, Romanya'daki KOBİ sektörünün gelişmesini ve rekabetçiliğini teşvik etmektir. 
CNIPMMR'nin faaliyeti, eğitimleri organize etmeyi ve yeni başlayanlara ve tomurcuklanan girişimcilere destek vermeyi 
içerir. 

 

Romanya'daki Özgür Suriye Topluluğu (CSLR), şu anda Romanya'da yaşayan tüm Suriyeli etniklerin ilgisini temsil 
ediyor. Genel olarak, mülteciler ve sığınmacılar için daha iyi yaşam koşulları ve entegrasyon stratejileri için Suriyeli 
mültecilerin ve lobinin kötü durumuna ilişkin farkındalığı arttırmayı hedefliyor. CSLR, mültecilerin Romanya toplumuna 
entegrasyonunu kolaylaştırmak için Suriyeli mültecileri ya burada doğmuş veya on yıldan fazla bir süredir Romanya'da 
yaşayan Suriyeli etniklerle bağlamayı da hedefliyor. 

 

Girişimi Olan Gençler Teşkilatı (OTI), Güçlendirme, Yenilik, Değer, Yasa (EIVA) ve Milenyum Merkezi (MC),  gönüllülerle 

yoğun bir şekilde çalışan yerel STK'lardır. Bu kuruluşlar, göçmenlerin ve mültecilerin yerel düzeyde entegrasyonunu 

desteklemek için ulusal ve Avrupa projelerinde yer aldı 

Yasal Çerçeve ve Araçlar 

Mülteciler için yasal çerçeve, sığınmacıların çok çeşitli yardım önlemlerinden faydalanmalarını şart koşuyor. 122/2006 
sayılı Kanun uyarınca, sığınmacıların hakları: 

 
- Gerekli donanımlar, mutfak aletleri, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri ile donatılmış, tamamen mobilyalı bir 

merkezde ücretsiz konaklama 

- Dua odaları, oyun odaları, bilgisayar odaları ve spor salonları dâhil tesislere ücretsiz erişim 

- Yiyecek ve diğer masraflar için kişi başı günlük 10 RON (3.36 EUR), kış dönemi için 100 RON (21 EUR) ve 

yaz sezonu için 67 RON (14 EUR) olan kıyafetlerin alımında mevsimlik bir ödenek 

- Rumen vatandaşlarıyla aynı koşullarda reşit olmayanlara devlet yardımı 

- İltica başvurusunda bulunma tarihinden itibaren 3 ay sonra, Rumen vatandaşlarıyla aynı yasal şartlar 

altında işgücü piyasasına erişim 

- Acil ve akut veya kronik hastalıklar için ücretsiz tıbbi bakıma erişim 

- Rumen dil kurslarını tamamlayan küçükler için ücretsiz eğitim ve okul malzemeleri 



- Ücretsiz kültürel faaliyetler ve ihtiyaç halinde ücretsiz danışmanlık ve psikolojik destek 

 

 
Romanya'da hâlihazırda bir koruma şekli edinmiş olan yabancılar, sosyal entegrasyonun Romen toplumunun 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine aktif olarak katılımını önlemek için yabancı vatandaşların aktif katılımı olarak 
tanımlayan Hükümet Yönetmeliği 44/2004 kapsamındadır. Sosyal dışlanma ve yerel geleneklere ve koşullara uyum 
sağlamayı kolaylaştırır. Entegrasyon programının genel amacı, mültecilere ve sığınmacılara devletten veya STK'ların 
yardımından bağımsız ve bağımsız olmaları için yardım etmektir. 

 

 
Mülteciler ve sığınmacılar, aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilmek için, 12 ay kadar bir süre boyunca korumadan 
sonraki 30 gün içinde programa kayıt yaptırabilir: 

 

- Ücretsiz konaklama 

- Romence dil kursları 

- Kültürel konaklama oturumları 

- İki ay boyunca sığınmacılar tarafından alınan maddi yardıma eşit bir hibe 

- Kişi başı aylık 540 RON (114 EUR) ek hibe 

- Danışmanlık ve psikolojik destek 

- İstihdam, barınma, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve sosyal bakım hakları konusunda sosyal danışmanlık 

 

 
Entegrasyon programını tamamladıktan sonra, merkez dışındaki konaklama maliyetlerinin% 50'sini bir yıla kadar bir 
süre boyunca karşılamak için finansal destek için başvurabilirler. 

Mülteciler ve sığınmacılar, en azından teoride işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olan yukarıda 
belirtilen faydalardan yararlanırken, AB’de olmayan vatandaşların Romanya’da korumaya hak kazanmaya hak 
kazanmaları biraz daha zor. Bir şirketin AB veya AÇA dışındaki bir ülkeden bir vatandaşı işe alması için, aşağıdaki 
kriterlerin karşılanması gerekir: 

 

- İş ilanında Romen vatandaşı veya ikamet eden kimse veya bir AB veya AEA ülkesinden başka bir vatandaş 

tarafından işgal edilemez 

- Başvuran, faaliyetlerini yürütmek için eğitim, deneyim ve yetkiye sahiptir. 

- Başvuran, faaliyetleri yürütmek için tıbbi olarak formdadır ve sabıka kaydı yoktur. 

- Yeni kiralama, Romanya Hükümeti tarafından onaylanan yıllık kotaya dâhil edildi 

- İşveren yükümlülüklerini devlet bütçesine ödedi ve iş izninin istendiği faaliyeti yürüttü 

- İşveren son 3 yıl içerisinde kayıt dışı çalışma veya yasa dışı çalışma koşulları nedeniyle yaptırıma maruz 

kalmamıştır. 

- 

Bu kuralın istisnası, yabancı iştirakli bir şirkette yönetici pozisyonu, profesyonel sporcular, sınır ötesi ve mevsimlik 
işçiler olan yabancı başvuru sahipleridir. Yukarıdaki kısıtlamaların hiçbiri AB veya AEA ülkeleri vatandaşları için geçerli 
değildir. 

 
Romanya'da bir iş sahibi olmak isteyen yabancı vatandaşların kullanabileceği araçlar açısından, paydaşlar, iş avcıları 
tarafından en fazla yararlandıkları sonucuna varmışlardır: 

 

- Avrupa düzeyinde - Avrupa İş Hareketliliği Portalı (EURES) 

- Ulusal düzeyde - Hipo, eJobs, BestJobs, OLX 

- Kişisel düzeyde - resmi ve gayri resmi ağlar 

 

 
EURES genellikle ulusal platformlardan daha az güncel kabul edilir (örn. Hipo, eJobs, BestJobs veya OLX) ve gayri 
resmi ağların en etkili olduğu düşünülmektedir. Bir Romanya STK'sı için çalışmak isteyen gönüllüler için en iyi 
başlangıç noktası Avrupa Gençlik Portalı, SALTO platformunun yanı sıra BEDAVA Gönüllü Yurtdışı, Dünyadaki 
Gönüllülük fırsatları, Uluslararası Gönüllülük Programları ve EVS gibi özel Facebook gruplarıdır. ESC, Erasmus + 
Projeler, Hibeler, Staj, Fırsatlar. 

 
Burada bir iş kurmak amacıyla Romanya'ya gelen girişimciler, Romen girişimcilerle aynı kaynaklara erişebiliyor. 
Tarihsel olarak, Ulusal Ticaret Sicil Dairesi (NTRO) İngilizce'de kaynak sağlamadı ve yetkilileri genellikle yabancı dil 
bilmiyor. Bu, pek çok yabancı girişimcinin Romanya'da iş kurma ve geliştirme sürecinde kendilerine yardımcı olacak bir 
hukuk bürosuyla sözleşme yapmalarını sağlamıştır. Bununla birlikte, işler iyiye doğru yavaşça değişiyor gibi 
görünmektedir. Mevcut araştırmanın yürütülmesi sırasında, NTRO web sitesinin İngilizce bir versiyonu yapım 
aşamasındaydı. 



Zorluklar j OB ler imgeleri ara ya lar bir tarting b usiness 
 
Seçilen paydaş grubu tarafından belirlenen ana zorluklar şunlardı: ayrımcılık, dil engelleri, aşırı bürokrasi, dengesiz 
düzenleyici çerçeveler ve mültecilere sunulan sınırlı mali destek. 

Ayrımcılık, bireysel görüşmelerde ve odak grup tartışmalarında tekrarlanan bir tema olmuştur. Tüm paydaşlar yabancı 
vatandaşların kişisel özelliklerine (yani cinsiyet, etnik köken, din, ten rengi) ve aynı zamanda ülkenin hangi bölgesine 
taşınmaya karar verdiklerine bağlı olarak belirli bir düzeyde pozitif veya negatif ayrımcılığa maruz kalabileceğini kabul 
etmişlerdir. Beyaz olmayan, Hristiyan olmayan yabancıların özel hayatlarında ayrımcılığa maruz kalma olasılıkları daha 
yüksekken, işgücü piyasasında farklılıklarının avantajları için oynadığı ve bu sayede yerli Rumenler üzerinde rekabet 
üstünlüğü sağladığı görülmüştür. Büyük şehirlerin daha küçük kasabalardan veya kırsal alanlardan daha sıcak ve 
kapsayıcı olduğu kabul edildi ve Romanya'nın Kuzey-Batı kesimi Güneydoğu’dan daha az ayrımcı olarak algılandı: 

 

“Kuzeybatıda büyük bir işgücü sıkıntısı var. Ve aslında yabancı vatandaşları işe almayı tercih eden birçok 
şirket var, çünkü bunlar Romenlere göre daha üretken ve çalışkan olarak kabul ediliyor. Ek olarak, nadir 
bir dil konuşuyor olmaları büyük şirketlere çok çekici geliyor. ” 

 
Ayrımcılık, bazı paydaşların Romen vatandaşlarının zaman zaman devlet görevlileri tarafından taleplerini yerine 
getirerek devlet görevlileri tarafından firma kurulmasına karşı tavsiye edildiğini kabul etmelerine rağmen, Romanya'da 
bir iş kurmak isteyen göçmenler ve mülteciler için daha az problem olarak görülüyordu. : 

“Eski kuşaktan hükümet yetkilileri tarafından paylaşılan bu tutuklama, 1990’ların başında Romanya’ya 
para aklama ya da zengin olma çabasıyla para aklama veya zengin olma niyetiyle gelen bazı yabancı 
işadamlarının kazandığı kötü itibar ile bağlantılı. . Yabancılarla ortaklığa giren birçok Romen, o zamanlar 
çok para kaybetti. ” 

 

Dil engelleri de, Romanya işgücü piyasasına erişimi kısıtladıklarından ve burada bir iş başlatmak isteyen göçmenler ve 
mülteciler için ek engeller yaratabildiklerinden önemli bir sorundur. Tüm evraklar ve çevrimiçi belgelerin çoğu Romence 
dilindedir. Soruna ek olarak, birçok devlet yetkilisi yabancı dil bilmiyor. Bu nedenle, bunu yapabilen yerli olmayan 
konuşmacılar, belirli prosedür ve düzenlemelerde gezinmelerine yardımcı olmak için bir hukuk bürosunun desteğini 
alacaktır. 

 
Aşırı bürokrasi, AB üyesi olmayan göçmenlerin yanı sıra, bazı AB vatandaşlarının Romanya'da bir işe kaydolmalarını 
ve güvence almalarını zorlaştırıyor. Göçmenlerin ve mültecilerin kayıt sürecinde bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. 
Batılı ilçeler, son on yılda, Romanya’nın diğer bölgelerine göre daha yüksek bir göç oranına sahipti ve bu da bölgesel 
kayıt prosedürlerini düzenlemeye yardımcı oldu. Öte yandan, diplomaların tanınması ve denkliği, başvuru sahibinin 
ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak oldukça hantal olabilen ve uzun zaman alabilen merkezi bir süreçtir. AB vatandaşı 
olmayanlar için, çalışmalarının Romanya'da resmen tanınması birkaç ay sürebilir. İşgücü piyasasına erişim açısından, 
AB üyesi olmayan vatandaşların işe alınmasında yıllık bir sınır vardır. 2019 için bu kapak 20'ye ayarlandı, AB dışındaki 
ülkelerden 000 işçi. Ek olarak, AB üyesi olmayan vatandaşları işe alan şirketlerin Romanya'dan veya diğer Üye 
Devletlerden hiçbirinden benzer nitelikli başvuru sahibi olmadığını kanıtlamaları gerekir. 

 

Girişimciler için, dil engelleri ve aşırı bürokrasiden ayrı olarak, Romanya'da iş yapmanın en zorlu yönlerinden biri, 
oynaklık ve yüksek değişim sıklığı ile karakterize olan dengesiz yasal çerçevedir. Göre “Romanya'daki KOBİ'lerin 
Beyaz Şartı” 2015 yılında CNIPMMR tarafından yayımlanan, iş performansını olumsuz ağırlıklı öngörülemeyen 
makroekonomik faktörlere (55.85%), kararsız ve tutarsız mevzuat (43,71%), ve yolsuzluk yüksek derecede etkilenirse 
(% 42.25). Kurumsal kapasitenin yetersizliği ve bürokrasinin yaygınlaşması, KOBİ'lerin sırasıyla% 33,16 ve% 28,51 
oranında ticari gelişimi olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak bildirildi. 

 

Belirlenen son büyük zorluk, AB ve AÇA’daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Romanya’daki mültecilere verilen 
sınırlı mali destek oldu. Özgür Suriye Topluluğunun dış ilişkiler temsilcisi Ziad Al-Masalmeh 'e göre, Romanya' ya gelen 
mülteciler, Almanya 'ya alabileceklerinin dörtte birinden azını alıyor. Her iki ülkede de ücretsiz konaklama garanti 
edildiğinden ve yiyecekler Romanya'da çok daha ucuz olmadığından, Almanya'ya taşınmaları daha finansal bir anlam 
ifade ediyor. Mülteciler ve sığınmacılar aynı zamanda kurumsal destek aldıklarını ve Batı ülkelerinde Doğu'dan daha 
az ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyorlar. Ek olarak, mültecilerin Romanya’da diplomalarını almaya çalıştığında 
karşılaştıkları zorluklar Çok yetenekli iş fırsatları, onları Romanya'yı geçici bir çözüm olarak görmelerini sağlıyor. 

 
“Birçok Suriyeli mülteci Romanya'yı AB'ye giriş noktası olarak görüyor. Birkaç ay boyunca kâğıtlarını 
sıraya koymak için geldiler ve yakalanırlarsa yasal sorunlara girebileceklerini bilseler bile Batı Avrupa'ya 
doğru yolculuklarına devam ediyorlar. ” 

 

İyileştirme alanları 

Göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı büyük zorlukların üzerinden geçtikten sonra, paydaşlardan iyileştirme noktaları 
önermeleri istendi. Tüm paydaşlar, aşağıdakilerin faydalı olacağına karar verdi: 

 

- İlgilenilen dillerdeki bilgilere ücretsiz erişim (örn. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça) 

- Sosyal hizmet uzmanları ve devlet memurları için kültürel duyarlılık eğitimleri 

- Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için daha fazla tercüman edinmek 

- Diplomaların denkliği için birleşik uygulama 



- Bölgesel farklılıkların kayıt sürecinden çıkarılması 

- Elektronik imzalara dayalı bir sisteme geçmek 

- Bina ofislerinden e-devlete geçiş 

 
Ziad Al-Masalmeh, mültecilerin Romanya toplumuna entegre olmalarına yardımcı olacak bir mentordan da 
faydalanabileceklerini belirtti. Mültecilerin, serbestçe sunulan Rumence kurslarına katılabilmek için ulaşım maliyetlerini 
karşılaması gerektiğine inanıyor. Mülteciler yerleştikten ve tüm belgelerini sırayla aldıklarında, mentor, mevcut işler, 
seçim süreci ve mülteci işe alma olasılığı daha fazla olan şirketler hakkında yararlı bilgiler sunarak işgücü piyasasına 
erişimlerini kolaylaştırabilir. Son olarak, en az değil, kendi işini kurmayı hayal eden, ancak ilk sermayeyi arttırmak için 
mücadele eden mültecilerin, düşük faiz oranları ve kademeli bir geri ödeme planı sağlayan devlet destekli bir borcu 
bulunmaları gerekiyor. 

 



 

Başarılı Stratejiler ve En İyi Uygulamalar 

Sosyal uyum alanında en iyi uygulama başarılı, kopyalanması kolay, finansal ve sosyal açıdan sürdürülebilir, katılımcı 
ve kapsayıcı olmalıdır. Her göçmen kategorisinin farklı ihtiyaçları ve dolayısıyla kendileri için geçerli farklı en iyi 
uygulama stratejileri olmasına rağmen, birkaç ortak nokta oluşturulabilir. Tanımlanan en iyi uygulamaların tümü, çeşitli 
yerel, bölgesel veya ulusal kuruluşlar arasındaki uzun vadeli ve başarılı işbirlikleri için tasarlanmıştır. Kültürel diyalog 
ve etnik işbirliğinin gereğini vurguladılar ve yerel topluluktaki entegrasyonlarını kolaylaştırarak yabancıları kendi 
kendine yeterli ve dış destekten bağımsız olmalarını sağlamak için bir son hedef olarak belirlediler. 

 

En iyi üç uygulama daha ayrıntılı olarak tartışıldı: 
 

- Mentorluk programları - En savunmasız yabancı kategorisi olan sığınmacılar ve mülteciler mentorluk 
programlarından en fazla yararlanmaya devam etmektedir; bununla birlikte, gönüllüler ve AB üyesi olmayan veya 
AÇA vatandaşları gibi diğer göçmenler, amacı Romanya toplumuna daha hızlı bir şekilde hakaret etmelerine 
yardımcı olmak için kendini adamış bir kişiye erişimin sağlanmasından kazanmaktadır. 

- Koşullu destek - Başka bir en iyi uygulama stratejisi, mali kaynakların ve yabancı vatandaşlara katılım ve ilgi 
seviyelerine bağlı olarak sunulan diğer yardım türlerini sağlamaktır. Bağımsızlığın yanı sıra entegrasyonun 
kolaylaştırılması hedefi ile sonuç odaklı bir yaklaşım uygulanmalıdır. Koşulsuz destek tipik olarak koşullu yardım 
kadar iyi sonuçlar vermeyecektir. 

- Uygulamalı eğitimler - Uygulanan öğrenmeye odaklanan en iyi üçüncü uygulama. Tüm yabancı kategorilerinin, 
standart sınıf eğitimlerine göre, yaparak öğrenme yapmanın öncelikli olduğu örgün ve yaygın eğitimden 
yararlanabileceği düşünülmüştür. Bir Avrupa Gönüllülük Hizmeti (AGH) programına katılan gençlerin bu tür 
teknikleri tercih etmeleri doğal görünse de, görüşülen paydaşlara göre, göçmenler ve mülteciler daha az resmi, 
uygulamalı bir yaklaşımdan daha fazlasını elde etmeye dayanıyor. Başlangıç inkübatörleri, iş gölgeleme, tematik 
atölyeler ve spor programları aracılığıyla uyum dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alternatif yöntemler. 

 

 
Sonuç 

 
Beklendiği gibi, literatür taramasından elde edilen bulgular, odak gruplarındaki ve bireysel görüşmeler sırasında 
katılımcılardan gelen cevaplarla büyük ölçüde desteklenmiştir. Odak grupları oturumları boyunca yanı sıra ayrı 
görüşmeler sırasında alınan notlar, analizi, istihdam veya ayar arama sürecinde olan bireysel ihtiyaçlarına ve 
göçmenlerin ve mültecilerin beklentilerine ilişkin birçok ilgili konuların belirlenmesini etkin Romanya'da bir işletme 
kurmak. Cevaplar ayrıca, yabancı uyrukluların Romanya toplumuna entegrasyonunu kolaylaştırmak için hükümet 
kuruluşları, STK'lar ve diğer şirketler tarafından yürütülen ilgili faaliyetleri vurguladı. 

 

Genel olarak, gerekli araçların mevcut olmasına rağmen, devlet kurumlarının yabancı vatandaşlar tarafından erişilebilir 
olmalarında her zaman proaktif olmadığı sonucuna varabiliriz. Bazı yerel ve ulusal STK'lar mevcut boşlukları 
doldurmaya çalışırken, etkileri ve erişim kapsamları sınırlıdır. Görüşülen yabancıların çoğu, kendileri için bir şeyler 
bulmaya ve genel olarak konuşursak, hızlı bir şekilde bütünleşmeyi ve başarılı iş veya kariyerlere sahip olmalarını, 
olumlu zihniyetleri ve ağ oluşturma yetenekleri nedeniyle yaptı. Özgür Suriye Topluluğunun temsilcisi Ziad Al- 
Masalmeh’in de belirttiği gibi, “AB vatandaşı olmayan veya AEA’ya üye olmayan bir ülkeden yabancı vatandaşları 
çekmek ve elinde tutmak için çok az kurumsal ilgi var” dedi. 
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Giriş 

En son IDOS Raporuna (2017) göre, İtalya, Avrupa düzeyinde “AB'de Eurostat'ın saydığı serbest meslek sahibi 

çalışanların toplamının altıda birini oluşturan“ girişimcilik açısından en üst ülkedir. ( -28 (% 15,5), Yabancı girişimciler 

ve serbest meslek sahibi işçiler için üçüncü sırada ( ulusal toplamın% 14'ü ve % 6'sı ) ve AB’deki vatandaş 

olmayanların sayısında en fazla iş (AB vatandaşı olmayanlar, göçmenlerin% 73,2'sini oluştururken, ortalama% 47,8'dir) 

”(Idos, 2017). İnşaat, ticaret, yenek ve restoran hizmetleri, göçmen girişimcilerin İtalya'da faaliyet göstermeye istekli 

oldukları ana sektörlerdir; çok az sayıda göçmen tarım alanında faaliyet göstermektedir. Göre UNIONCAMERE (2019), 

“2017 döneminde, İtalyan firmalarının artması İtalya'da kayıtlı 590.000 şirketlerin toplam yabancı sahipleri ile 

şirketlerin% 42 ile temsil edilir”. Yabancılar tarafından oluşturulan işletmeler şimdi İtalya'nın girişimcilik dokusunda 

yapısal bir gerçeklik. 

Vatandaşlık açısından, aslan payı “Faslılar (İtalya genelinde bireysel işletmeleri işleten tüm göçmenlerin% 14,5'i) ve 
Çin vatandaşları (% 11,4). % 10,6'sı Romenler,% 6,9'u Arnavutlar tarafından işletilmektedir ”(Idos 2017). 

 

Grafiği yukarıda - tarafından yaptırılan Ticaret Odaları şirketler Register (UNIONCAMERE) - Ülkede göçmen 
girişimcilerin ulusal köken göstermektedir: 

 

 
Göçmenlerin sahip olduğu işletmelerin çoğu, ülkenin orta kesiminde yer almaktadır. Ancak, son yıllarda gelenlerden 
sonra ülkede karmaşık ve zor bir durum ortaya çıkmıştır. İşgücü piyasasına erişimde daha fazla zorluk ve serbest 
meslek sahibi işletmelerin kurulmasında daha büyük zorluklar, özellikle merkez-kuzeyde, akut hissedilmiştir. Bu, 
ülkenin orta kesiminde saha çalışması yapma tercihini dikte etti. 

 
Saha iki aracılığıyla gerçekleştirildi odak: grupların göçmen oluşan biri ve paydaşların başka bir. Ankete katılanların 
tespit aşamasında, hepsi ses kaydı ve kopyaları olan birkaç görüşme de yapılmıştır. Hem odak gruplarının 
faaliyetlerinin hem de görüşmelerinin metin analizi, özellikle iş ararken veya yeni başlayan faaliyetlerde ilk odak grupta 
yer alan kişilerin ifade ettiği ihtiyaçlarla ilgili olarak, katılımcılar tarafından eleştirel olarak algılanan birçok önemli 
konunun tanımlanmasını sağlamıştır. 

 

Ankete katılanların her iki grubun cevapları, STK'ların ve ülke çapında faaliyet gösteren derneklerin yürüttüğü birçok 
etkinliği de vurguladı. Projenin amaçlarına yararlı olabilecek inovasyon unsurları da vurgulandı. 

 



 

1° BÖLÜM: GÖÇMENLER                

 

Katılımcıların özellikleri  

Araştırmanın bu bölümünü gerçekleştirirken ihtiyaç ve talep bilgilerini genişletmek için deneyimleri çeşitlendirmeye 
karar verilmiştir. Bir odak grubu ( 10'dan oluşan insanlar), 2-3 yıl boyunca İtalya'da kalan ancak halen kabul sürecinde 
olan ve giriş bölümünde açıklandığı gibi, diğer 5 bireysel derinlemesine görüşme yapan göçmenlerle kurulmuştur. İki 
girişimcinin (bir erkek ve bir kadın) yanı sıra farklı milletlerden gelen göçmen kadınlarla ve eğitim geçmişleriyle 
görüşülmüştür. Görüşülen kişilerin menşei ülkeleri esas olarak Afrika idi: Mali, Nijerya, Moritanya, Gine, Fildişi Sahili, 
Senegal, Eritre. Moldova'dan bir katılımcı da dâhil edildi. Görüşülen kişilerin tasvir ettiği göç yörüngesi gelişlerinin tarihi 
anlarına göre farklılık göstermektedir. Afrika'daki göçmenler, Libya kamplarında kaldıkları süre sonunda İtalya'ya 
(Sicilya veya Calabria) inerek, son 2-3 yıl boyunca tekneyle İtalya'ya geldi. Daha az yeni olan göç yolları, zor olmasına 
rağmen, Bu kadar yüksek risk ve ıstırap ile karakterize edilmez. 

 

Ankete katılanların hemen hemen tümü, menşei ülkelerinde zorunlu eğitime katılmıştır ve İtalya'ya geldikleri zaman, 
hiç kimse daha yüksek veya uzmanlık eğitimi almamıştır. Sadece bir tanesi İtalya'ya geldiğinde okuyamayacağını veya 
yazılamayacağını bildirdi. Bir diğeri, tam tersine, liseyi bitirmişti. 

 

Göç etmeyi denemeden önce yalnızca birkaç kişinin işi vardı (ikisi metal işleme ve kaynak alanında, biri ofiste). Çoğu 
zaman göç etme motivasyonu, ekonomik sorunlardan veya sürdürülemez yaşam koşullarından ve ayrıca yüksek ölüm 
riski ile karakterize durumlardan kaynaklanmaktadır. 

 

Görüşme yapılan Afrikalı kadınlardan ikisi, geçim için gerekli olan çalışmaların yanı sıra, kültürlerarası faaliyetler ve 
gönüllü çalışmalar da gerçekleştirmiş ya da yapmışlardır. 

 

 
İtalya'ya göç etmeden önce beklenti 

Katılımcıların beklentileri, temel olarak daha onurlu, güvenli ve güvenli bir yaşam sürdürme ve elbette bir iş bulma 
ihtiyacına dayanıyordu. Göçmen yörüngelerinin sonuçları, özellikle de tekneyle gelenler için, derinlemesine 
dengesizleştirici olarak tanımlanmaktadır. 

“ Hiçbir şey bilmiyordum çünkü geldiğimde kafam yoktu, düşünemedim. Kafam yoktu ”. 

Kalkış sırasındaki iş beklentilerinin yanı sıra, İtalya'ya geldikten sonra da öncelik, bir iş bulabilmekti. Bu değerlendirme 
tüm görüşülen kişiler tarafından paylaşılmaktadır. 



İtalya'da alınan bilgi ve eğitim 

Göçmenler, kabul merkezlerinde kalırken, İtalya işgücü piyasasının özellikleri hakkında farklı bir biçimde olsa da temel 
bilgileri aldıklarını bildirmiştir. Bazıları eğitim kurslarına katılabildi (örneğin kaynakçılar için). Kurslara kaydolma maliyeti 
bazıları için bir engeldi. Diğer insanlar (hesaplarından) staj ya da topluluk çalışması gibi görünseler bile iş deneyimleri 
yaşamışlardır. Sadece bir katılımcının sabit süreli bir iş sözleşmesi vardı ve bir diğeri odak grubundan bir gün sonra 
başlayacaktı. 

 
Yeni gelen göçmen kadınlar hiçbir kursa katılamazken, diğerleri konumlarını sağlamlaştırdıktan sonra zaman içerisinde 
bazı eğitim etkinlikleri yapabilir (örneğin yaşlı bakımı kursu). Bir kadın, masrafları ve çocuğunun doğumundan dolayı 
askıya alması gereken bir terzilik kursu geçirdiğini söyledi. 

Ankete katılanların, İtalyanlarla konuşarak veya resimli çok basit metinleri okuyarak İtalyanca öğrendiklerini 
bildirmişlerdir. 

Tüm görüşmeciler, özellikle hareketsizlik durumlarıyla karşılaştırıldığında, eğitim kurslarının aşırı maliyetini 
bildirmişlerdir. 

 

Genel olarak, tüm katılımcılar eğitim olanakları ve iş teklifleri hakkında genel bilgi eksikliği gösterdi. Resmi işe 

yerleştirme sistemine duyulan güvenin eksikliği ve tanıdıklara ve ağızdan ağıza stratejisine büyük ölçüde güvenildi. 

İnternet, iş arama için de kullanılır, ancak iş arama ajansları tarafından yönetilmeyen web sitelerine atıfta bulunur. 

Özünde, bölgede çok az bilgi noktası var. 

 

 
İstihdam veya serbest meslek arayışındaki zorluklar 

 
İstihdam veya serbest meslek arayışında karşılaşılacak zorluklarla ilgili olarak, tüm insanlar bu soruyu “İş bulma” 
ifadesiyle cevapladılar. Daha önce de belirtildiği gibi, katılımcılar iş arama için resmi kanalların kullanımında güven 
eksikliği olduğunu ifade etmişlerdir. Hiçbiri iş merkezlerine gitmedi. 

Genç katılımcıların bakış açısından, asıl zorluk, “iş bulmalarına” yardımcı olmak için iyi yerel bağlantılara sahip 
olmaktır. Aşağıda bildirilen metinler bu karmaşıklığı farklı açılardan vurgular: 

Tanıdığım birinin akrabası var ve onun için bir işi var. Burada akrabaları olan herkes iş buldu, çünkü ilişkileri, 
bağlantıları var. Gitmelerine ve konuşmalarına yardımcı oldular (örneğin, iş görüşmeleri var) [R.4] 

Emekli olması gereken iki kişi gördüm ve İtalyanca bilmeseler bile akrabalarını değiştirmeleri için aradılar. [R. 5] 

Bağlantılar olmadan hiçbir yere gitmezsiniz. [R. 3] 

Tanıdığım herkes özgeçmişlerini birçok kez iş bulma kurumlarına getirdi ve hiç kimse çağrılmadı. [R. 2] 
 

Neredeyse tüm katılımcılar, biri İtalya’ya çocukken (okul çağında ırkçılığa karşı mücadele ettiğini bildiren) ve bir diğer 
yandan Doğu Avrupa’dan gelen iki genç kadın dışında, ırkçılık bölümlerini bildirdi. 

Özellikle, göçmenlerin iş görüşmeleri sırasında aşağılanma yaşadıkları bildirildi: 

Irkçılık var diyebilirim. Bir yerde bir iş görüşmesi için beni 3 kez aradılar... Üçüncü kez fabrikalarında çalışmaya 
gidemeyeceğimi söylediler çünkü burası yabancılar için bir yer değil. Peki neden benden 3 kez gitmemi istediler? [R. 3] 

 

Bir iş bulmak için ajanslara yazmama yardım eden bir arkadaşım Davide var. Yazdı ve iki kişi sordu: “Arkadaşın siyah 
mı beyaz mı?” Diye cevapladı: “Arkadaşım iyi bir insan, ama beyaz değil”. “Öyleyse yapamayız” dediler. [R.1] 

 

 
Diğer bir ayrımcılık şekli, katılımcıların görüşüne göre İtalyan işçilere eşit olmayan bir ücretle ilgilidir. 

 
Özellikle kritik olan, işçilerin sömürü durumlarına karşı çıkma riskinin çok yüksek olduğu tarımdaki durumu gibi 
görünüyor. 

Kırsal kesimde biraz gezdim ama hep aynı sömürü vardı çünkü 12 saatlik çalışma için 20/25 Euro ödediler. [ R.6 ] 

 

 
STK'lar, sistemin istihdama rehberlik etme konusundaki eksikliklerini kısmen telafi etmiş görünmektedir. Son 
düzenlemeler ve ciddi kesintiler, birçok sınırlama ile birlikte, göçmenlere belirli ölçüde yardım vermiş bir sistemi 
zayıflattı. Bu yeni kuralların yarattığı korku iklimi, birçok sığınmacıyı kabul sisteminden ve diğer kamu yardımlarından 
kovuldukları için etkilemektedir. 

 

Korkuyorum. Endişeliyim çünkü 9 kişiden sadece 2 ya da 3 iş yapıyoruz. Çok korkuyorum... Neler oluyor? ... Korkarım 
beni yoldan gönderecekler. [ R.5 ] 

Ayrıca, İtalya son on yılda işgücü piyasasında keskin bir daralma yaşadı 



Özetle, “iş bulma” konusundaki en büyük zorluk, İş Bilgi Noktalarının eksikliği veya bu hedef kitle için gerçek 
erişilebilirlikleri gibi görünmektedir. 

Gerçekleştirilen çalışmanın doğrulanmaması nedeniyle veya menşe ülkelerinde edinilmiş olan yeterliliklerin 
tanınmasında veya niteliklerin tanınamaması durumunda bir başka problem daha ortaya çıkmaktadır. 

 
Göçmenlerin dilsel zorlukları, işe yerleştirme sürecini giderek daha zorlaştırmaktadır. Bu deneyim hem görüşülen kişiler 
hem de tanıdıkları kişiler için ortaktır. 

Diğer bir sorun ise, çalışma belgelerinin bulunmamasından veya niteliklerinin tanınmamasından dolayı menşe 
ülkelerinde zaten edinilmiş olan yeterliliklerin tanınmasıdır. 

Dilsel zorluklar istihdama giden yolu giderek daha zorlaştırmaktadır. Bu deneyim ülkede yaygın ve yaygın görünüyor. 

 

 
İstihdam ararken faydalı destekler 

Ankete katılanların tümünün, kişisel temaslar yoluyla iş bulduğu bildirildi. 

Benimle konuşan insanlar için bir iş buldum. [ R. 2 ] 

Hayatımda her zaman ağızdan ağıza çalıştım. [ R. 9 ] 

Bir restoranda ilk iş, tanıdığım gönüllü bir dernek aracılığıyla buldum ve sonra restorandaki insanlar şimdi çalıştığım 
yeri bulmama yardım etti. [ R.10 ] 

 
STK'lar veya “sosyal-kooperatifler”, kendilerine tahsis edilen birçok konunun ve durumun yönetiminde kendilerini 
genellikle hazırlıksız bulmuş olan sosyal hizmet uzmanlarının büyük kişisel taahhütleriyle istihdam yollarını 
desteklemektedir. 

 

İş bulma kurumları aracılığıyla işe erişim, görüşülen tek bir göçmen kadın için başarılı oldu [R. 7 ] , Doğu Avrupa'dan: 
bir aile asistanı olarak iş buldu. 

Tüm katılımcıların iş arayışındaki ilk büyük desteğin İtalyanca kurslarına katılması gerektiği düşüncesindeydi çünkü 
iletişim için gerekli olan dilin yanı sıra ülkenin alışkanlık ve gelenekleri de aktarıldı. Bu fırsata sahip olanlar bu 
tecrübenin önemini kabul ediyorlar. 

 
Diğer bir varlık, zaten ülke genelinde yaygın olan İstihdam Merkezleri olabilir, iş arama faaliyetleri için iş rehberliği 
faaliyetlerinde olduğu kadar yararlı değildir. İstihdam Merkezleri, işgücü piyasasındaki talep ve arz arasındaki bağlantı 
olabileceğinden, mesleki eğitim ihtiyaçlarının okunmasında rol oynayabilir ve böylece pazarın ihtiyaçlarına uygun etkili 
eğitim ve öğretim kursları oluşturmak için koşullar yaratır. 

 

Eğitim ihtiyaçları ile ilgili olarak, hem göçmenlerle hem de paydaşlarla yapılan görüşmeler, gerçek İtalyan pazarının 
talebine yönelik profesyonel eğitim ihtiyacını (tüm katılımcılar) ve ayrıca İtalyanların artık yapmak istemedikleri işleri de 
vurguladı. [R. 6, 7, 8 ] 

Aşçı talebinin olduğunu biliyorsanız, aşçı olalım. [ R.5 ] 
 
Bana: “Bir traktör sürmeyi öğrenmek için bir kurs alın, çünkü buna ihtiyacınız var” derseniz, ehliyetim olduğunda ve 
traktörü iyi sürmeyi bildiğimden eminim, bulabileceğime eminim iş. İtalyanların iş göçmenlerinin neler yapabileceğini ve 
artık ne yapmak istemediklerini bilmeleri gerekiyor. [ R.6 ] 

 

Görüşülen kişilerden birine göre, göçmenlere sunulan ve çok yardımcı olma riskini taşıyan yardım türüne eleştirel 
olarak bakmak gerekiyor. Deneyiminde, göçmenlerin ev sahibi ülkeye yardım edilme beklentisi ile geldiklerini belirtti 
ancak destek doğru biçimde sağlanmazsa, BT pasif olma riskini taşıyor. 

Göçmen kadınların dile getirdiği öncelik, çocukları için erken çocukluk hizmetlerine erişimin sağlanmasıdır. İtalya'da bir 
destek ağı olmadan ya da zaten iş faaliyetlerinde bulunan akraba ve arkadaşların desteği olmadan yaşamak, 
çocukların anaokullarına erişimini, bir iş etkinliği yürütmek için gerekli bir koşul haline getirmektedir. [R. 7,8 ] 

 
 

İşe yeni başlayanlar için faydalı destekler 

Bazı katılımcılar, özellikle yiyecek içecek ve giyim sektöründe bir iş kurmayı düşünmüş veya hayal etmişlerdir. 
 
Bu bağlamda, hem yardım hem de yardım alanların “zihniyetinde” bir değişiklik yapılması gerektiğini iddia eden 
yanıtlayıcılardan birinin deneyimi gibi görünüyor: 

Mali destek iyidir, ancak önce yardım isteyen kişiyle görüşmelisiniz, bakıp çalışmadığını kontrol edin. ... Eğer bu kişiye 
söylerseniz: "Bunu yaparsanız, size yardım edeceğim" diyor. O bunu yapmaya başlıyor... Hedefli kişisel inisiyatifli 
insanlara yardım etmek zorundasınız. Bu harika bir yardım. Bir kişi zaten bir şey yapıyorsa, ancak araçları almak, 
devam edebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyorsa... Sorun değil. [ R.6 ] 



Mikrokredi formlarının kullanılması, bir işletme kurmanın yanı sıra geri ödeme yöntemiyle ödeme yapan kamu 
ihalelerine katılmak için de gerekli olabilir. 

 

Geri ödeme ile kredi teklifi yaparak arkadaşlardan, tanıdıklardan ve satın alma gruplarından destek istedik... Projeyi 

desteklemek isteyen ve ürünümüzü seven, o zamanlar sadece yoğurt olan, bize önceden düşünen parayı veren 

Ürünümüzü ne kadar sürede tüketiriz, bu yüzden ürünümüzle birlikte krediyi yavaşça iade ederiz. Bu teklifle 1 ay içinde 

24 bin avro kazanmayı başardık, bir yıl sonra Bölge bize geri ödeme yaptı ve geri ödemenin bir kısmı ile para iade ettik 

ya da ürünlerimizi vermeye devam ettik. [R. 6 ] 

En deneyimli görüşülen kişiler, bir ticari faaliyetin başarısının çoğunlukla ilgili kişinin ifade ettiği motivasyonla ilgili 
olduğuna inanmaktadır. 

Herkes, kim olursanız olun, bir şeyler yapmak istediğinizde, ilk olmak zorundasınız... Devam edeceğine inanan, 
kendinden emin ve mutlu olmalısınız. Olumlu olmalısın ve memnun olmalısın. [R. 6 ] 

Ankete göre, pazarlama, işletme yönetimi ve işin nereden başlayacağı ile ilgili konular eşit derecede önemli. Yerliler için 
bile gerekli olan bu tür bilgiler başka bir ülkede doğanlar için çok önemlidir (int. 9). Ulaşılması beklenen müşteri türleri 
de dikkate alınmalı ve tesislerin yapısı gelecekteki müşterilere dayanmalıdır. Örneğin, biri İtalyanlara veya diğer ülke 
vatandaşlarına veya Afrikalı insanlara yönelik etnik yiyeceklerle bir bakkal açmayı düşünüyorsa, bu farklıdır. [R. 9 
 

 
Bir rehberin yararlı olup olmadığı sorulduğunda, tüm katılımcılar yukarıda belirtilen genel ihtiyaçlar için yetersiz bir araç 
olduğuna inansalar bile evet cevap verdiler. 

 

2° BÖLÜM: PAYDAŞLAR 

 

Katılımcıların özellikleri 
 
İkinci odak grubundaki katılımcıların seçilmesi, kapsamlı bir saha araştırması gerektirmiştir. Ülkedeki bölge ve göçmen 
girişimciliğinin durumuna aşina olan konuları seçmek çok önemliydi. Böylece odak grubuna STK'ları, kamu kurumlarını, 
dernekleri ve belirli ulusal projeleri temsil eden beş kişi katıldı. Neredeyse hepsi İtalya'nın merkezinde ve biri Roma'da 
faaliyet göstermektedir. Bunların tümü, hem Afrika hem de Avrupa-İtalyan tarafını içeren ikili ortak kalkınma projeleriyle 
ve karışık finansman faaliyetleriyle (kamu, özel, uluslararası işbirliği) ilgilidir. 

 

 
Bir iş kurmak: genel içerik 

 
Ankete katılanların genel izlenimi, İtalya’nın bağlamının, 2008’in ekonomik ve finansal krizi sonucunda, aynı zamanda 
İtalya’nın sosyal bağlamında ve siyasi gündeminden dolayı daha da kötüleştiği veya durduğu yönünde olduğu 
yönünde. 

Bir katılımcı, İtalyan toplumunun sosyal hareketliliğinin düşük olduğunu vurguladı; Özellikle göçmen ikinci nesil için 
sosyal ve ekonomik istikrarın sağlanması zor. 

İzlenim, bu durumun 2008 kriziyle birlikte değiştiği, çünkü krizden önce iş vardı, fakat kalacak yer bulmak zordu, 
sonuçta birçok göçmen köprülerin altında kaldı. Şimdi bir miktar iyileşme var, fakat göçmenler Bachir örneğinde olduğu 
gibi yeteneklere sahip olacak kişiler olsa bile... Sosyal bir yükseliş yok… Zihinsel becerilere sahip olacaklar vs. aksi 
halde hepsi düşük seviyeli işlerdir [R. 3] 

 
 
 

 
Mültecilerin ve göçmenlerin İtalya işgücü piyasasına erişiminin önündeki başlıca engeller 

 
- İş gücünün korunmaması veya yokluğu 

Kabul aşamasında olan sığınmacılar veya ikametgâh belgelerinin eksikliği veya dil bilgisi veya sosyal destek ağının 
bulunmaması nedeniyle savunmasız durumda olan göçmenler ile ilgili olarak, yüksek bir sömürü riski vardır. Bir iş 
sözleşmesinin bulunmamasından veya mevcut olması halinde, işçiye genellikle şirketten kaynaklanması gereken 
masraflar yüklenir. 

 

Hedef kitlemiz şu anda Olağanüstü Resepsiyon Merkezlerinde (CAS) karşılanan insanlar tarafından hazırlanmaktadır. 
Tarım sektöründe çok fazla sömürü var, mevsimsel işler, çok fazla siyah iş var... Köle benzeri koşulların küçük yapıları 
... İnsanları işe alan bazı kooperatifler gibi ve ilk maaş onları yarıya yakıyor ayakkabı satın alarak, işçilere ücretsiz 
olarak vermeleri gereken bir şey için para ödüyorlar... Yeni işler yaratılıyor ve bunlar neredeyse yalnızca sığınmacılar 
tarafından çok elverişsiz koşullarda yapılıyor. [ R. 2 ] 



- Finansal kaynak eksikliği 

Geçen yıl boyunca, göç için finansal kaynaklar azalmış ya da kötü yönetilmiştir. 
 

- Düşük eğitim seviyesi 

Son 3-4 yıl boyunca, İtalyan kabul sistemindeki göçmen ve sığınmacıların çoğunluğunun düşük eğitim seviyesine sahip 
insanlar olduğu, bunun staj veya işe yerleştirme için istihdam veya eğitim bulmayı zorlaştırdığı belirtildi. 

 
Eğitim başarısı düzeyinde, mezunların birkaç istisnası dışında, seviye çok düşüktür. Pek çoğu okul olmayan bir Kur'an 
okulundan geliyor. Sık sık gelirler ve bir dilde okuma ya da yazı yazamazlar. [R. 1] 

Göçmenlerle ilgili asıl sorun şu ki, bugün iş yapma yeteneğine sahip değiller, yetenekleri yok, bugün herhangi bir 
yetkinliği yok. [R. 3] 

Menşe ülkelerinde, İtalya'da kabul edilmeyen sertifikalar veya dereceler için nadir değildir. İnsanların kendilerini ve 
ailelerini desteklemek için çalışmak zorunda oldukları için katılamayacakları kurslara katılmak genellikle önerilmektedir. 

 
- Artan ırkçılık 

Ankete göre, mevcut sosyal içerik ciddi bir endişe kaynağı. Sorun hem istihdamın azalması ihtimaline hem de ürettiği 
rahatsızlık ve rahatsızlık duygularına atıfta bulunarak analiz edilir. 

Burada ırkçılığın endişe verici bir şekilde arttığı bir bağlamda varız; Ancak, “kendilerini ölçecek” hiçbir yere sahip 
olmayan, bu sıkıntıları giderecek yerlere sahip olmayan göçmenleri etkileyen bir olgudur… Eğer onları tutarlarsa çok 
kızabilirler. [R. 3] 

 

 
Odak grubundaki katılımcılar aynı zamanda, bazı özel durumlarda, ırkçılığın belirli görevleri destekleyemediğini 
varsayan kişilerin kendi yararlarına kullanamadıklarını varsaymasının bir gerekçe olabileceğine inananların bakış 
açısını analiz etti. Bununla birlikte, bu konudaki sosyal iklimin alevlenmesinin hem İtalyanlar hem de göçmenler için 
zararlı etkiler yarattığı yaygın bir fikirdir. 

 

Ayrımcılığın ne kadar etkili olduğunu da anlamamız gerekir... Ayrımcılık konusu karmaşık ve karmaşıktır ve 
göçmenlerin kendileri tarafından algılandığı halde, çoğu zaman zor işlere müsamaha göstermemek için bir bahane 
olabilir. [R. 2] 

Nitekim sosyal tartışmalar ne kadar zehirlendiyse, herkes için o kadar kötü oluyor. [R. 2] 

 
- Sosyal hizmet uzmanlarının eğitimi 

 

Ankete katılanlar ayrıca, operatörün her zaman duruma uygun görünmeyen eğitim sorununu da vurguladı. 

Sosyal konularla ilgilenen personelden iyi çalışma isteği var. Bununla birlikte, çoğu zaman, yabancıların durumu 
hakkında çok az bilgi vardır, bu nedenle çoğu zaman dilsel-kültürel nitelikte yanlış anlamalar vardır. [R. 5] 

- Mültecilerin / göçmenlerin kendi işlerini kurmaları için büyük zorluklar 
 

Bu konuyla ilgili olarak, yabancıların ele alması gereken en önemli zorluklar şunlardır: İtalyan dili ve mesleki eğitime 
erişimi arttırma imkânı. 
Hem işgücü piyasasında harcanabilir hem de aynı anda erişilebilir olan eğitim hakkında bir düşünce meselesidir. 

 

Asıl sorun, kursların paraya mal olması, özellikle kaynak, traktör sürüşü, forklift sürüşü, marangozluk, fırıncılık gibi 
profesyonel kursların hepsinin bir maliyeti var. [R. 3] 

 

 
Eğitime yatırım yapmak ayrıca işgücü piyasası talepleri ile teşvik edilecek eğitim teklifleri arasında bağlantılar 
oluşturmak anlamına gelir. 

Gelecek yıl İtalya'daki üretim üretiminde 10.000 veya 12.000 kayıp iş olacağına inanıyorum çünkü birçok insan emekli 
olacak. Genç İtalyanlar artık bu işleri yapmıyor, ancak yeterince eğitilmediği için yabancı bir insan gücü de yok. Şimdi 
Veneto'da ve ulusal ekonomimizin itici güçleri olan Brescia ve Bergamo'da pratik olarak bir yılda cıvata veya gömlek 
yapacak kimse olmayacak. Bu yönde ekonomik bir model geliştirilmelidir. [R. 5] 

 
Eğitim ihtiyacının çok yüksek olduğu ve tüm üretken sektörleri ilgilendiren bir alan işletme yönetimi, ana pazarlama 
araçlarının bilgisi ve iş planları ile ilgilidir. Tüm işletme türlerine ve dolayısıyla yasal yapılarına ilişkin yaygın bir eğitim 
almak da yararlı olabilir. 

 

Tek bir şirket, bir şirket, bir spa veya bir kooperatif olup olmadığına dair bir şirket tipolojisi eğitimi. Bizim için bunlar 
yeterince kazanılmış kavramlar, ancak diğer ülkelerden gelenler için bunlar yeni. Kavramlar... [R. 3] 

Eğitim konusunun derinleştirilmesi, farklı kültürel boyutların karşılaştırılması gerektiğini de vurguladı. 



Ayrıca iş yapmanın kültürel yönü, burada eksik olan bir İtalya'da yemek sektöründe iş kurma düşünür ve muhtemelen 
... o burada gerekli olan şeyleri / kendi fikri vardır, Pangiab geliyor çünkü eğer [ R. 2] 

 
 
 
 
Göçmen istihdamı ve girişimciliği desteklemek için mevcut yasal çerçeve ve araçların değerlendirilmesi 

Göçmenlerin kullanabileceği yasal araçlar tüm katılımcılar tarafından yetersiz olarak değerlendirilmektedir. Sığınma 
başvuruları, başvuru sahiplerinin kalıcı güvencesizlik koşullarında yaşadığı birkaç yıl sonra cevaplanmaktadır. 

 

Sığınmacılarla ilgili olarak, kurumlar mevcut değil: bu, her şeyin İstihdam Merkeziyle değil, İstihdam Merkezleriyle 
hiçbir zaman ilişkide bulunmadığımız anlamına gelir. [R. 2] 

Odak grubun tartışmalarından, her bir üretim sektörü veya şirket türü için kılavuzların varlığı ortaya çıktı, ancak genel 
olarak katılımcılar bu aracın etkili olmadığına ve hedefli eğitimin tercih edilebilir olduğuna inanıyor. 

Rehber bilgi verebilir ancak çok etkili değildir. Ben zaten çok şey ürettim ve birçoğunu gördüm... Açıkça konuşursam 
beni affet ama şunu söylemek isterim ki... Yapılanlar göçmenler ve alanda çalışanlar için bir değere sahip olmalı. [R. 1] 

 
Özetle, dernekler ve STK'lar tarafından yürütülen çalışmalar, göçmenlere ve mültecilere, İtalya'ya gelmelerinden 
başlayarak ve her zaman kurumlarla işbirliği biçimleri aramaya yönelik eğitimsel, sosyal ve dilsel destek sağlamaktadır. 

Temel yasal yardımdan, Komisyon'a başvurmalarına yardımcı olmak, dili öğretmek, iş aramada yardımcı olmak için 
kurumsal boşlukları doldurmaya kadar destek sağlamaya çalışıyoruz... Göçmenlerin istihdam edilebilirliğini 
artırabilecek temel şeyler ve bu iyileştirilmelidir. [R. 2] 

Ankete katılanlar, uygulanacak alanların, İtalya'da yakın zamanda bulunan göçmenlerle iletişim ve kültür alışverişinde 
kolaylaştırıcı olabilecek ikinci kuşak gençlerle ilgili olduğunu da belirtti. İkinci kuşak gençler, ülke genelinde serbest 
meslek girişimlerinin başlatılması için desteklenecek ve eğitilecek bir kaynaktır. 

 
 

İşgücü piyasasına ve iş kurma girişimine erişimde eşit fırsatları teşvik etmeye yönelik önemli stratejiler. 

Ankete katılanlar tarafından bildirilen etkili bir strateji, her göçmen veya mülteci için belirli mikro hedefler belirtilmesi 
gereken “küçük adımlar stratejisi” olarak adlandırılabilir. Genel olarak, belirli bir üretim alanını veya sektörünü daha iyi 
tanımak ve bu nedenle bir iş bulup bulmama konusunda bir seçim yapmak için dil becerilerine, hedeflenen mesleki 
eğitime, stajlara, gerekirse stajlara yatırım yapma meselesidir. Bir çalışan veya bir iş başlatmak için. 

 
İlk tarama yaptığınız bir strateji olarak, uzmanlık alanlarında ele alınacak becerilerinin ne olduğunu anlıyorsunuz. [R. 5] 

Her strateji (eğitim, örgütsel, operasyonel), kültürel bir boyutta diğerinin kendi benzersizliğindeki değiş tokuşuna ve 
farkındalığına dönüşen kişiselleştirilmiş bir çalışma gerektirir. O zaman, farklı kökenlere sahip insanların işbirliğinden 
doğan, ancak kendi işlerini gerçekleştirme arzusuyla birleşen şirketlere başlama olasılığı var. 

 

Benim düşünceme göre yararlı olabilecek bir araç çok kültürlülük olacaktır... Çünkü biz İtalyanların işi ve yabancıların 
işi açısından düşünüyoruz ama asıl bahis karışık bir iş yapmak olacaktır. [R. 1] 

Önyargıların olmadığı yer… [R. 3] 

Ankete göre, yaparak öğrenme, diğer öğrenme ve öğretme stillerine tercih edilmelidir. Genellikle, bu kurslar, mesleki 
becerinin aktarılmasına odaklanırsa daha etkilidir. Bu durumda eğitim, erdemli bir öğrenme çemberinin destekçisi olur. 

Buna karşılık, eğitmiş olduğunuz kişi daha sonra gelenlerin eğiticisi olacak... bu kültürel engelleri, dili vb. [R. 5] 
 

Bütçe kesintileri nedeniyle birçok kabul merkezinin kapanacağı zaman serbest meslek sahibi bir strateji olarak 
sunulmaktadır. 

 

 
İş arama ve iş başlangıcında paydaşların rolü 

 

Ankete katılanlar, bu araştırma çalışmasına giriş bölümünde daha önce de belirtildiği gibi, iş arama ve iş yapma 
konusundaki farklı yaklaşımları temsil ediyor. Bunlar hem mikro düzeyde (kişiselleştirilmiş müdahaleler) hem de meso 
düzeyinde (topluluk planlama ve eğitim eylemleri) ve bazen farklı hedeflerle çalışan (ikinci nesil aileler, sığınmacılar, 
ekonomik göçmenler, ...) farklı hedeflerle çalışan kuruluşların üyeleri veya üyeleridir. Makro düzeyde, girişimleri 
bağlamak veya ulusal düzeyde iyi uygulamalar alışverişinde bulunmak için hükümet planlarına (il veya bölge) katılım 
yoluyla. 

Aşağıda, belirli kurumlarca üstlenilen rol ve görevlerin bir özeti bulunmaktadır: 



[R. 1] Girişimci girişimlerde bulunma olasılığı ile ilgili eğitim kursları önermek 

[R. 2] Kabul merkezlerinde bulunan kişilerin iş entegrasyonunu kolaylaştırmak 

[R. 3] Uluslararası işbirliği projelerinin yanı sıra, mesleki koşullar için destek ağları kuran yerel projelerin desteklenmesi 

[R. 4] Okul eğitiminden başlayarak bireysel yolları desteklemek 

[R. 5] İkinci kuşak genç İtalyan ve göçmenlerin aktif katılımıyla İtalya ve Afrika ülkeleri arasındaki iki taraflı ticari 
girişimlerin desteklenmesi 

 
 

Belirli kuruluşlar tarafından takip edilen stratejiler 

Tüm katılımcılar kısa eğitim kurslarına duyulan ihtiyacı vurguladılar. Eğitim alanları çok spesifik olmalıdır, ancak geniş 
bakış açısı, pazarlama ile ilgili konular ve aynı zamanda takım çalışması için yetenekler de dahil olmak üzere eğitim 
teklifini genişletmek olacaktır. 

 
Temel yetkinlikleri kültürel ve dilsel bakış açılarından ve çapraz yeterliliklerden geliştirmek, özellikle de ekip çalışması, 
yetkilendirme vb. [R. 5] 

Kişiselleştirilmiş proje, mümkünse stratejik bir unsur olarak sunulur çünkü sayılar açısından sınırlı olsa bile, 
katılımcılara göre dilbilim, eğitim ve mesleki becerilerin geliştirilmesi ile ilgili derinlemesine çalışmaya izin verir. 

Aynı zamanda, bölgede veya yabancı topluluklarda bulunan göçmen dernekleriyle birlikte proje ve faaliyetler 
tasarlamak stratejiktir. 

 

Ayrıca, istihdama erişimdeki zorlukların ne olduğunu anlamak ve ardından pazardaki gerçek ihtiyaçları belirlemek için 
ticaret birlikleri ve şirketleri arasında stratejik araştırma olarak kabul edilmektedir. 

 

 
Verimli yaklaşımların ve en iyi uygulamaların tanımlanması 

 
Çeşitli yerel ve ulusal aktörlerin yanı sıra dernekleri veya temsilci göçmen gruplarını içeren ekip çalışması veya ağ 
oluşturma, kazan-kazan stratejisi olarak kabul edilir. 

Entegrasyon ve çok kültürlülüğe yönelik projeleri güçlendirmek de etkili bir yaklaşım gibi görünmektedir. 

Bazı katılımcılar tarafından ifade edilen temel düşünce, vatandaşlar ve göçmenler / mülteciler arasındaki karşılıklılığa 
dayanan yeni bir ekonomik-sosyal modeli teşvik etmektir. 

 

Yararlanan tarafları dâhil etmeden kaynak vermeyi içeren yardımlara inanmıyoruz, çünkü bu, yıllardır sıfır sonuçlarla 
uygulanmış bir model. Yaklaşımımız birlikte planlama üzerine kuruludur. [R. 5] 

 
 
 

 
Sonuçlar 

Araştırma benzer sonuçlar ve bulgu gösterdi ler görüşülen iki grup ve içine erişimi karakterize engellerin belirlenmesine 
ilişkin önemli bir yakınlaşma içinde işgücü piyasası ve İtalya'da iş girişimlerinin başlatılması. 

Kültürel modelin hem vatandaşlara hem de yabancılara referansla gözden geçirilmesi anlamına gelen iyi uygulamalar 
olarak paydaşların öne sürdüğü stratejiler ile istihdamın sektöründeki ve girişimciliğindeki yardım ve gelişim umutları 
önemli ve çok ilginç görünüyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

YARARLI LİNKLER VE DAHA FAZLA OKUMA: 

 

Riace hoş geldiniz: t o wn fazla göçmen istediği (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM 

 

İtalya'da İşgücü Piyasasına Erişim (İtalyan Mevzuatı Ulusal Raporu) 
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour- 
market 

 
İtalya'da Göçmen, Azınlıklar ve İstihdam 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf 
 

Italia Start-up Vize (İtalya'da Yeni Başlangıçların Gelişimini Kolaylaştırmak için Yeni Hükümet Programı) 
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv 

http://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv
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1° BÖLÜM: GÖÇMENLER 
2017'de İsveç, beş yıllık bir artışın ardından göçte bir düşüş gördü ve daha az sığınma talebinde bulundu. Bununla 
birlikte, son birkaç yılda birçok insanın gelmesiyle birlikte, göç ve uyum siyasi gündemdeki en önemli konulardır. 

 
2017'de göç ve ölümlerden daha fazla doğumda bir düşüş oldu, bu yüzden İsveç nüfusu yaklaşık 125.000 kişi 
tarafından arttı (2016: 140.000). Suriyeliler, 2017'de 2016'da İsveç'te kayıtlı olanların sadece yarısı kadar olsa bile, 
göçmenlerin en büyük kısmını oluşturmaya devam ediyor. Her onuncu göçmen geri dönen bir İsveç'ti. 

 
2017 yılının başında Suriye, Finlandiya'nın 1940'lardan bu yana sahip olduğu bir ünvan olan İsveç'te yabancı doğumlu 
en yaygın doğum ülkesi oldu. 

 

 

 

 

İsveç'e göç etmenin en yaygın nedeni şuydu: 

• Emek göçmenleri (% 21) 

• Aile birleşimi (% 20) 

• AB / EES serbest dolaşım kuralları çerçevesinde göç etme (% 18) 

• Öğrenciler (% 14) 

• Mülteciler (% 12) 

 

 

Göçmenlerin ihtiyaçları: 

• “İnsani gelişme”: “yeteneklerin, becerilerin ve kapasitelerin” gelişiminin desteklenmesi ve bireylerin kendileri 
için değerli bir hayata sahip olma tercihlerini ve yerine getireceklerini ve başkalarının tanıdığı bir şekilde 
katkıda bulunmalarını içerir. 

 



• “Katılım ve angajman”: içinde yaşadığı toplumun yaşamına katılımın yanı sıra, kendisinin, ailesinin ve 
toplumunun karar vermesinde ajansın bulunmasını da içerir. 

 

• “Yakınlık”: Olumlu insan etkileşimi ve bağlantı kurmayı sağlayan ortak alanların varlığını ve bunlara erişimi 
ifade eder. 

 

• “Maddi refah”: bireylerin ve ailelerinin, kendisine hitap eden toplum yaşamının tüm yönlerine katılabildiği 
anlamına gelir. Bu, konut güvenliğini ve ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli geliri içerir. 



• Becerilerine ve geçmişlerine uygun istihdam bulmak ve sürdürmek. 
 

• Yaygın organizasyonlara katılmak. 
 

• Zamanlarının bir kısmını topluma hizmete sunmak. 
 

• İsveç değerleri, kültürü ile kendinizi rahat hissedin... 
 

• Siyasi sürece katılmak (oy kullanmak, ofise koşmak, vb.) 

 

 

Anketlere göre göçmenlerin ihtiyaçları: 

• Bilgi ve Rehberlik: Göçmenler, göç konusunda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için ayrılış öncesi 

aşamada dengeli ve doğru bilgiye ihtiyaç duyarlar. Bilgi gereksinimi, İsveç'teki yerleşmeleri sırasında ve 
ötesinde devam etti ve sadece yazılı bilgi kaynaklarına dayanarak bu ihtiyacı karşılamak için yeterli görülmedi. 

• İstihdam: Bu, göçmenlerin çoğunluğu için en büyük öncelikli alan olarak belirlenmiştir. İstihdamın önündeki 

üç ana engel, kimlik bilgisi tanıma, önceki iş deneyimi için tanıma ve referans alma olarak kabul edildi. 
• Diller: Katılımcılar, genellikle mevcut dil programlarından memnun olduklarını ancak bazı iyileştirmeler 

önerdiklerini belirtti. Bunlar, öğrencilerin özel becerileri ve ihtiyaçlarına daha iyi yönelik olan müfredatın 
sağlanmasına izin vermek için daha iyi öğrenci değerlendirmeleri içermiştir. Ayrıca İsveççe deyimler, 
gelenekler, vb. Gibi dil derslerinin bir parçası olarak öğretilmesini de tavsiye ettiler. 

• İlk Oryantasyon: Katılımcılar, konut bulma, il sağlık sigortası kartı alma ve bir sosyal sigorta numarası alma 

dâhil, yerleşimin ilk adımlarında daha iyi desteğin gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca varış öncesi aşamada daha 
şeffaf bilgiye ihtiyaç duyulduğunu yinelediler. 

• Finansal İstikrar: Bu, göçmenler için bir endişeydi ve istihdam kategorisiyle yakından ilişkiliydi. Göçmenler, 

özellikle becerileri, eğitimleri ve deneyimleriyle aynı seviyede olduğunu düşündükleri işlerde çalışmaya çok 
isteklidirler. Ayrıca, kredi kartı veya banka hesabı alma zorunluluklarıyla İsveç bankacılık sistemindeki 
engellerden de bahsettiler. 

• Kültürel Bütünleşme: Katılımcılar, göçmenler ve karşılaştıkları zorluklar konusunda İsveç halkı arasında 

daha fazla farkındalığa ihtiyaç olduğunu belirtti. Toplum ve çok kültürlü merkezlerin, kişisel ağların ve yerel 
destek gruplarının önemi hakkında konuştular. 

• Sosyal ve Duygusal Destek: Bir dizi akıl sağlığı hizmetine duyulan ihtiyaç, katılımcılar tarafından da 

belirlendi. Ayrıca, göçmenler arasında ve İsveç'te doğanlar ile sosyal etkileşim için yeni ve geliştirilmiş 
fırsatlara duyulan ihtiyacı da belirttiler. Okul programları sonrasında uygun fiyatlı ve erişilebilir bir ihtiyaç olarak 
tanımlandı. 

• Sağlık Bakımı: Bekleme süreleri, aile hekimlerini bulmakta zorluk çekmek ve dillerini konuşan doktorları 

bulmak gibi konulara ilişkin kalite temelli kaygılarını da ifade ettiler. 
• Konut: Konutla ilgili bazı zorluklar vardı. Örneğin, katılımcılar mevcut olan çeşitli konut türleri hakkında bir 

anlayış eksikliği olduğunu ifade ettiler. Kiralık konut bulamamayı ve uygun fiyatlı ve yeterli konut bulunmadığını 

belirlediler. Referansların olmaması da konut güvenliğini sağlamak için bir zorluktu.   



 

 

2° BÖLÜM: PAYDAŞLAR 

 

Mülteciler için STK girişimleri arasında diğerleri: 

• Mülteciler İsveç'e Hoş Geldiniz: mültecileri toprak sahipleriyle ve apartman daireleriyle birleştirmek 

• İsveç Kilisesi: İsveç ulusal kilisesinin bazı şubeleri sosyal aktiviteler sunar ve mülteciler için bağış kabul eder 

• FARR: İltica hakkını güçlendirmeye çalışan kişi ve gruplara yönelik şemsiye organizasyon 

• Davetiye bölümü: göçmenleri ve akşam yemeğini İsveçlileri birbirine bağlayan kar amacı gütmeyen bir 

uyum girişimi 

• İsveç Göç Dairesi: İsveç yeniden yerleşim programı, kalıcı olma riski taşıyan uzun süren mülteci durumlarının 

çözümüne yardımcı olacak 



• İsveç Göç Ajansı'na davalar sunan ve diğerlerinin yanı sıra seçim 

misyonları ile ilgili pratik düzenlemelere yardımcı olan BMMYK. 

• İsveç büyükelçilikleri (veya İsveç Göç Dairesi) çıkış izni veya acil durum pasaportu 
çıkardı ”. 

• Uluslararası Göç Örgütü (IOM), mültecilerin seyahatlerini ve İsveç'e transferlerini 
düzenlemektedir. 

Özet 
Medya ve kamuoyu: 

'Mülteci krizi' 2015 yılında İsveç hakkındaki diğer tüm uluslararası haberleri gölgeledi. 

Şubat'ta Malmö'de 12 yaşındaki Faslı bir mültecinin şiddetli tutuklanması veya sığınma 

merkezleri ve camilere yönelik kundaklama saldırıları gibi birçok medya yayınlandı. 

Hoşgörüsüzlük ve mali kısıtlamaların mevcut durumu, İsveç'in sıklıkla beklenilen 

görüntüsünden uzaktır. Ülke bir yabancıya daha az açık, hoşgörülü ve cömert gelebilir. Ancak 

tüm dürüstlükte, medya kapsamı dışında, çoğu İsveçli, günlük yaşamlarında 'mülteci krizini' 

gerçekten fark etmiyor. Toplum çökmedi. 

İsveçliler elbette insanların akını konusunda farklı görüşler olsa bile, genel olarak göç 

konusunda diğer AB ülkelerindeki insanlardan daha olumlu. Aralık 2016'daki bir 

Eurobarometer araştırmasına göre, İsveçlilerin yüzde 64'ü, AB ortalaması yüzde 37 olan 

AB'ye göre insanların AB dışından göç etmesine olumlu bakıyor. 

 

Sonuç 

Son olarak, göçmen istihdamı ve ekonomik uyum zorluğunun, ihtiyaç ve hizmetlerden İsveçli 

geleceğin müreffeh bir topluluk olarak geleceğe kadar her boyutta azaldığı açıktır. 

Göçmenlerin, özellikle yeni göçmenlerin, yaşadıkları deneyimlerle ilgili ve istihdamın İsveç 

işgücünü sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları istihdama erişimiyle karşı karşıya kaldıkları 

engelleri anlamak zordur. İsveçli deneyim eksikliği, yabancı kimlik tanıma ve dil dâhil bir dizi 

engel önemlidir. Literatürün büyük bölümünde, işgücüne giren göçmenlere karşı “güvensizlik” 

veya ayrımcılık konusu ortaya çıkıyor. Bu, daha fazla halkın bilinçlendirilmesi ve işverenlerin 

kendileriyle iş birliği yapmanın gerekliliğine işaret ediyor. Belirtilen göçmenlerin karşılaştığı 

sorunların ve zorlukların çoğu Bu derlemede izolasyon yok. Bu faktörler diğerlerini etkilemekte 

ve etkilemektedir, bu da toplum hizmetleri ve politika düzeyinde öncelik verilen daha bütünsel 

bir cevaba ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 
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YARARLI LİNKLER VE DAHA FAZLA OKUMA: 

 

 
İstihdam merkezi 

 

https://arbetsformedlingen.se/ 

 

Ve göç bürosu 
https://www.migrationsverket.se/ 

İsveç toplumunun bir parçası olmanın videosu 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys 

 

 
ÖZET 

 Göçmen deneyimi şüphesiz ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye farklılık 

gösterse de, burada incelenen beş ülkenin hepsinde önemli görünen birçok yön var. 

İstihdam piyasasına erişime gelince, ister resmi istihdam yoluyla ister girişimci olarak, beş 

ülkeden gelen göçmenler de benzer zorluklardan bahsetti. Her bağlamda göçmenler iş 

bulma konusunda bir miktar stres dile getirdiler. Temel ihtiyaçların karşılanması 

zorunluluğuna ek olarak, bazı ülkelerde istihdamı güvence altına almak, yasal bir 

ikametgâh biçimini elde etmek ve korumak için bir gerekliliktir. Diğer durumlarda, iş 

bulamamak, azalan bir amaç duygusuyla bağlantılıdır. Her durumda, dil, erişilebilir bilgi ve 

eğitim eksikliği, kimlik tanıma ve farklı seviyelerde ayrımcılığın, iş bulmanın önündeki en 

büyük engel olduğu belirtildi. Diğer yarı ortak temalar arasında sosyal ağ eksikliği, sömürü, 

uygun fiyatlı ve uygun konutlara erişim ve devlet bürokrasisi ile ilgili zorluklar vardı. En 

dikkat çeken istisna, görüşmeleri çoğunlukla genç gönüllülerden ve daha önce kurulmuş iş 

adamlarından oluşan Romanya'da yaşanıyor. Romanya'da görüşülen kişiler, ülkedeki diğer 

bağlamlara kıyasla ne yapacakları konusunda yüksek bir ön bilgi düzeyine sahip, belirli 

nedenlerle geldi. Bu hazırlık durumu raporlar arasında göze çarpıyordu - çoğu durumda, 

göçmenler hedef ülkedeki işgücü piyasası hakkında çok az bilgi edinmiş ya da hiç bilgi 

vermemişlerdir ve varıştan önce istihdama ilişkin bir planları yoktu. Diğer yarı ortak temalar 

arasında sosyal ağ eksikliği, sömürü, uygun fiyatlı ve uygun konutlara erişim ve devlet 

bürokrasisi ile ilgili zorluklar vardı. En dikkat çeken istisna, görüşmeleri çoğunlukla genç 

gönüllülerden ve daha önce kurulmuş iş adamlarından oluşan Romanya'da yaşanıyor. 

Romanya'da görüşülen kişiler, ülkedeki diğer bağlamlara kıyasla ne yapacakları konusunda 

yüksek bir ön bilgi düzeyine sahip, belirli nedenlerle geldi. Bu hazırlık durumu raporlar 

arasında göze çarpıyordu - çoğu durumda, göçmenler hedef ülkedeki işgücü piyasası 

hakkında çok az bilgi edinmiş ya da hiç bilgi vermemişlerdir ve varıştan önce istihdama 

ilişkin bir planları yoktu. Diğer yarı ortak temalar arasında sosyal ağ eksikliği, sömürü, 

uygun fiyatlı ve uygun 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys
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Konutlara erişim ve devlet bürokrasisi ile ilgili zorluklar vardı. En dikkat çeken istisna, 

görüşmeleri çoğunlukla genç gönüllülerden ve daha önce kurulmuş iş adamlarından oluşan 

Romanya'da yaşanıyor. Romanya'da görüşülen kişiler, ülkedeki diğer bağlamlara kıyasla 

ne yapacakları konusunda yüksek bir ön bilgi düzeyine sahip, belirli nedenlerle geldi. Bu 

hazırlık durumu raporlar arasında göze çarpıyordu - çoğu durumda, göçmenler hedef 

ülkedeki işgücü piyasası hakkında çok az bilgi edinmiş ya da hiç bilgi vermemişlerdir ve 

varıştan önce istihdama ilişkin bir planları yoktu. En dikkat çeken istisna, görüşmeleri 

çoğunlukla genç gönüllülerden ve daha önce kurulmuş iş adamlarından oluşan 

Romanya'da yaşanıyor. Romanya'da görüşülen kişiler, ülkedeki diğer bağlamlara kıyasla 

ne yapacakları konusunda yüksek bir ön bilgi düzeyine sahip, belirli nedenlerle geldi. Bu 

hazırlık durumu raporlar arasında göze çarpıyordu - çoğu durumda, göçmenler hedef 

ülkedeki işgücü piyasası hakkında çok az bilgi edinmiş ya da hiç bilgi vermemişlerdir ve 

varıştan önce istihdama ilişkin bir planları yoktu. En dikkat çeken istisna, görüşmeleri 

çoğunlukla genç gönüllülerden ve daha önce kurulmuş iş adamlarından oluşan 

Romanya'da yaşanıyor. Romanya'da görüşülen kişiler, ülkedeki diğer bağlamlara kıyasla 

ne yapacakları konusunda yüksek bir ön bilgi düzeyine sahip, belirli nedenlerle geldi. Bu 

hazırlık durumu raporlar arasında göze çarpıyordu - çoğu durumda, göçmenler hedef 

ülkedeki işgücü piyasası hakkında çok az bilgi edinmiş ya da hiç bilgi vermemişlerdir ve 

varıştan önce istihdama ilişkin bir planları yoktu. Bu hazırlık durumu raporlar arasında göze 

çarpıyordu - çoğu durumda, göçmenler hedef ülkedeki işgücü piyasası hakkında çok az 

bilgi edinmiş ya da hiç bilgi vermemişlerdir ve varıştan önce istihdama ilişkin bir planları 

yoktu. Bu hazırlık durumu raporlar arasında göze çarpıyordu - çoğu durumda, göçmenler 

hedef ülkedeki işgücü piyasası hakkında çok az bilgi edinmiş ya da hiç bilgi vermemişlerdir 

ve varıştan önce istihdama ilişkin bir planları yoktu. 

Ülkeler arasında da farklılıklar vardı. İlk olarak, göçmen nüfusun oluşumu her yerde 
farklılık göstermektedir. 

Türk ve İtalyan bağlamları, en çok çok sayıda mülteci veya sürdürülemez yaşam 

koşullarından kaçan insanlar tarafından tanımlandı. Buna karşılık, Romanya bağlamında 

görüşülen göçmenler çoğunlukla AB vatandaşları veya AB üyesi olmayan ülkelerin 

vatandaşlarıydı. Danimarka'da görüşülen kişiler AB ile AB vatandaşı olmayanların bir 

karışımıydı, ancak hiçbir mülteci dâhil edilmedi. İsveç, görüşmecilerin kökenleri veya yasal 

statüleri hakkında bilgi vermedi. Bu farklılıklar, hedef ülkelerin hem coğrafyası hem de 

politikası göz önüne alınarak oluşturulabilir. Örneğin, Romanya ve Danimarka gibi ülkeler 

AB üyesi olmayan vatandaşlara mülteci statüsü ve çalışma izni verme oranları çok 

düşüktür, Tabii ki bu göçmen nüfusun demografik yapısını etkiliyor. Öte yandan, İtalya ve 

Türkiye, aynı şekilde demografik yapıyı etkileyen, çatışma yaşayan bölgelere coğrafi olarak 

daha yakındır. Ülkeler arasındaki en belirgin farklar, ev sahibi ülkede topluma daha fazla 

ya da daha az hoş geldin ve genel olarak bağlı olma duyguları ile ilgiliydi. Bu duygular sık 

sık ayrımcılık deneyimleri ve belirli bir ülkedeki siyasi tartışmalardaki göçmen karşıtı 

duyguların yaygınlığı ile ilgilidir. Bu, çoğu durumda, göçmenlerin ülkede ne kadar rahat ve 

ne kadar kalabileceklerini tanımlamak için görünüyordu. Ülkeler arasındaki en belirgin 

farklar, ev sahibi ülkede topluma daha fazla ya da daha az hoş geldin ve genel olarak bağlı 

olma duyguları ile ilgiliydi. Bu duygular sık sık ayrımcılık deneyimleri ve belirli bir ülkedeki 

siyasi tartışmalardaki göçmen karşıtı duyguların yaygınlığı ile ilgilidir. Bu, çoğu durumda, 
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göçmenlerin ülkede ne kadar rahat ve ne kadar kalabileceklerini tanımlamak için 

görünüyordu. Ülkeler arasındaki en belirgin farklar, ev sahibi ülkede topluma daha fazla ya 

da daha az hoş geldin ve genel olarak bağlı olma duyguları ile ilgiliydi. Bu duygular sık sık 

ayrımcılık deneyimleri ve belirli bir ülkedeki siyasi tartışmalardaki göçmen karşıtı 

duyguların yaygınlığı ile ilgilidir. Bu, çoğu durumda, göçmenlerin ülkede ne kadar rahat ve 

ne kadar kalabileceklerini tanımlamak için görünüyordu. 
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Göçmenlerin iş fırsatları bulmak veya 
işlerini başlatmak adına karşılaştıkları 
en yaygın engeller  

Danimarka Türkiye Romanya İtalya İsveç 

 
Dil 

 
 

Kalifiye Eleman 
 
 

Etnik ayrım 
 

İş kütürünün 
anlaşılmaması 

 
Dil 

 
 

Kimlik Bilgisi 
Tanıma 

 
Maaş eşitsizliği 

 
Sağlık 

hizmetlerine 
Ulaşım 

 
Dil 

 
 

Aşırı Bürokrasi 
 

Ayrımcılık 
 
 

Finansal Destek 

 
Dil 

 
 

Kimlik Bilgisi 
Tanıma 

 
Etnik ve Maaş 

eşitsizliği 
 

Yetersiz Bilgi 

 
Barınma 

güçlükleri 
 

Kimliğin 
tanınmamamsı 

 
Sağlık 

hizmetlerine 
Ulaşım  

 
Yetersiz Bilgi 

 

 Daha önce de belirtildiği gibi, istihdam ve girişimcilik ile ilgili spesifik konular 

harita üzerinde oldukça tutarlıydı. Aynı şekilde, beş bağlamın hepsinde, bu engellerin 

çözümü için benzer önerilerde bulunulmuştur. Dil ve kültürel sınıflara daha iyi erişim ve 

istihdam olanakları hakkında bilgi ve eğitime daha iyi erişim, en çok vurgulanan konular 

arasındaydı. Daha da önemlisi, çoğu ülke aslında kendi işini kurmaya veya iş bulmaya 

çalışan bireyler için eğitim kursları ve bilgisine sahiptir - ancak birçok durumda göçmenlerin 

kendileri bu programlar hakkında bilgi eksikliği olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer 

durumlarda, göçmenler bu programları biliyorlardı; ancak dil engelleri, aşırı derecede 

yüksek maliyetler, ulaşım sorunları ya da zaman kısıtlamaları nedeniyle bu programlara 

erişemediler. Bazı ülkelerde, Danimarka ve Romanya gibi, bir iş kurmayla ilgili bürokratik 

süreçlerin engel teşkil ettiği belirtildi. Bu süreçler hakkındaki bilgilere erişememek ve 

çevrimiçiyken çevrilmiş materyallerin bulunmaması, göçmen girişimcilerin işlerini 

başlatırken ihlallerden ve ilgili ücretlerden kaçınmasını zorlaştırdı. Bu nedenle, daha 

çevrilmiş çevrimiçi materyaller, merkezi bilgi kaynakları ve uygun fiyatlı eğitimler ve dil 

sınıfları bu sorunların çözüm yolu olarak görülüyor. Durumun her iki tarafında daha güçlü 

çok kültürlü farkındalık çağrısında bulunuluyor. Göçmenler için, ev sahibi ülkenin kültürüyle 

ilgili eğitimlere ve bilgilere daha iyi erişim - özellikle de işgücü piyasası ve iş kültürü - iş 

aramayı kolaylaştırmaya ve ülkede daha iyi bir rahatlık duygusu yaratmaya yardımcı 

olabilir. Diğer yandan, Ev sahibi ülkede çok kültürlü farkındalığı arttırmayı hedefleyen 

programlar, ayrımcılığın rolünü azaltmaya yardımcı olabilir. İşverenlerin ihtiyaçlarını tespit 

etmenin yanı sıra, göçmenleri işe alma konusundaki tereddütlerini anlama ve doğrudan 

ayrımcılık konularının ele alınmasına ve herkes için daha iyi bir durum yaratılmasına 

yardımcı olabilir. Kimlik bilgisi tanıma gibi bazı süreçlerin iyileştirilmesi ayrıca, göçmenlerin 

iş almaya zorlanmaktan ziyade yetenek seviyelerinde çalışabilmelerini sağlamak için 

atılabilecek önemli bir adımdır. Kimlik bilgisi tanıma gibi bazı süreçlerin iyileştirilmesi 
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ayrıca, göçmenlerin iş almaya zorlanmaktan ziyade yetenek seviyelerinde çalışabilmelerini 

sağlamak için atılabilecek önemli bir adımdır. Kimlik bilgisi tanıma gibi bazı süreçlerin 

iyileştirilmesi ayrıca, göçmenlerin iş almaya zorlanmaktan ziyade yetenek seviyelerinde 

çalışabilmelerini sağlamak için atılabilecek önemli bir adımdır. Önceki deneyimleriyle 

eşleşmiyor. Son olarak, göçmenler için hizmetlerin merkezileştirilmesi ve ayrıca STK'lar ile 

hükümet arasındaki daha iyi ortaklıklar yararlı bir çözüm olabilir, böylece göçmenler 

kendileri için mevcut kaynakları daha iyi yönlendirebilirler. 

  

Yerel eylemlerin daha da geliştirilmesi için:  

Danimarka - Mentor programları veya başlangıç inkübatörleri gibi destek firsatlarına 
erişim ve navigasyonu kolaylaşGrın. 

- Dolaylı ayrımcılığı tespit et ve cezalandır. 
- Sivil toplumu, mültecilerin ve göçmenlerin işgücü piyasasına dahil 

edilmesine doğru harekete geçirin. 

Türkiye - Paydaşlar ve mülteciler arasındaki iletişim araçlarını iyileştirin. 
- Mülteci sayısına uygun rehberlerin oluşturulması . 
- Fizyolojik desteğe erişimin iyileştirilmesi. 

Romanya - Farklı dillerde farklı belgelerin çevirisi. 
- Sosyal hizmet uzmanlarına yönelik kültürel duyarlılık eğitimleri. 
- Kayıt işlemi için bölgesel farklılıkların kaldırılması. 

İtalya - Dil ve kültür kurslarına erişimin kolaylaşGrılması. 
- Pazar ihtiyaçlarına göre etkili eğitim ve öğretim kursları oluşturun. 
- Mikro kredi sistemi. 

İsveç - İlk oryantasyonu iyileştirin (konut, sağlık sigortası karG veya sosyal güvenlik 
numarası) 

- Akıl sağlığı desteğini iyileştirin 
- Kültürel bütünleşmeyi, kişisel ağları ve yerel destek gruplarını iyileştirmek 

için topluluk ve çok kültürlü merkezleri güçlendirmek. 

 

 

 

 

Avrupa Bağlamında Göçmenlerin işgücüne katılımı 
adına En İyi Uygulamalar 

E-kitapçığına ulaşmak için tıklayınız: 

 

  

https://issuu.com/ifallsverige/docs/15_cases_reuerhc_e-book 
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