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Proje Hakkında:  

 

REUERHC ("AB ekonomilerini güçlendirmek, beşeri sermayeyi güçlendirmek") projesi, 

İtalya, Danimarka, Türkiye, Romanya ve İsveç olmak üzere 5 ülke arasında bir Erasmus 

Plus ortaklığıdır. Avrupa'daki mülteci statüsü son yıllarda arttı.Günümüzde karşılaşılan 

en büyük zorluklardan biri, şu an içinde yaşadıkları topluma entegre olmaktır.Proje, 

onları birleştirmeyi ve birçok düzeyde katkılarını artırmayı ve Onlara bilgi, beceri ve 

yetkinliklerini geliştirmelerini ve ekonomi de dahil olmak üzere toplumun her alanında 

tam rol oynamalarını sağlayacak fırsat ve deneyim sağlamanın önemini göstermektedir. 

Göçmenler ve göçmenler göç krizinin önündeki konulardan biridir ve bu ülkelere ev 

sahipliği yapan Avrupa ülkeleri için büyük önem taşımaktadır: marjinal toplulukların, 

göçmenlerin ve mültecilerin dahil edilmesi ve bugün Avrupa'da çeşitliliğin ne anlama 

geldiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Proje ayrıca farklı ülkelerde 

çalışan kuruluşlar arasında değişim ve ağ oluşturma için mükemmel bir fırsat 

sunmaktadır. Ayrıca Avrupa düzeyinde daha geniş politika bağlamının daha iyi 

anlaşılması için bir fırsattır. Kültürlerarası ve dinlerarası diyalog yoluyla, proje hoşgörü 

oluşturmayı, göçmenler ve mülteciler için kapsayıcı eğitimler gerçekleştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu Rehber, projemizin bir parçasıdır ve günlük olarak göçmen ve mültecilerle çalışan 

profesyonellere temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Terminolojiler, istatistikler, 

Avrupa ve Ulusal politikalar ve bazı ülkelerin topluma entegrasyonlarıyla nasıl başa 

çıktıkları hakkında bilgi sağlayacak, aynı zamanda kullanılabilecek faaliyetleri de 

karşılayacaktır. 

 

 

Sorumluluk:   

"Bu yayının üretilmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği, yalnızca yazarların 

görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer 

alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz." 
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I. AB'deki istatistik verileri ve göçmenler ve mültecilerle ilgili 

terminolojiler 
 

 Euro-Net  

 

1. Göç olgusu 

 

Antik dönemden beri insanlık harekete geçti, ancak son yıllarda göç olgusu büyümüş ve 

artmış gibi görünüyor. 

Göçün ardındaki nedenler geçmişte olduğu gibi kalıyor: insanlar başka bir ülkeye 

taşınıyor (birçok kişi tercihe göre, diğerleri ihtiyaca göre)  

 

- bir iş bulmak için, 

- aileye katılmak, 

- ekonomik fırsatlar bulmak, 

- çalışmak, 

- gelecek için daha iyi bir hayata sahip olmak, 

- çatışma ve kişisel zulümden kaçmak, 

- insan hakları ihlallerini veya terörizmi önlemek, 

- doğal afetlere veya diğer çevresel faktörlere veya iklim değişikliğine eğilimli 

alanlarda kalmamak için. 

 

Günümüzde doğdukları ülkeden başka bir ülkede yaşayan birçok insan var. 

Bu göçmen ve mülteci olgusu o kadar büyüktür ki, 2019'daki Birleşmiş Milletler'in 

istatistiki verilerini takiben, göçmen sayısı 

 

1. küresel olarak yaklaşık 272 milyona ulaştı. 

2. 2000 yılına göre% 0,7 artışla dünya nüfusunun% 3,5'ini temsil etmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dahası, göçmenler arasında, 2018'in sonunda, tüm dünyada üstesinden gelen, yaklaşık 26 

milyon mülteci ve 3,5 milyondan fazla sığınmacı da dahil olmak üzere 70 milyon 

sayısının yer değiştirdiği yerinden edilmiş insanlar da var. 

 

 

Ama göçmen kim?     Peki mülteci kimdir?  

 

 

Bir sonraki bölümde bu iki farklı rakama bir tanım 

vermeye çalışalım. 



 

 
 

 

 

 

2. Göçmen ve mülteci arasındaki fark 

 

Göçmen ve mültecinin tanımı farklıdır ve bu olguyu iyi anlayabilmeleri için altını çizmek 

gerekir. 

 

Göçmen 

Gerçekte, “göçmen” kelimesi için resmi, uluslararası ve yasal bir tanım yoktur, ancak bir 

göçmenin ülkesinden (her zamanki ikametgahı olduğu yerde) hareket eden biri olduğunu 

söyleyebiliriz ve bu değişiklik bağımsız olarak gerçekleşir göç nedeni veya yasal statüsü. 

Normalde taşıma şunlara ayrılır: 

• kısa süreli veya 

geçici göç (3-12 

aylık dönemler 

için); 

• uzun süreli veya 

sürekli göç (1 yıl 

veya daha uzun 

süreler için). 

 

 

 

 

 

 

Mülteci 

Bir mülteci tanımı, 1951 yılı “Sözleşme ve bölgesel mülteci araçları” nda ve BMMYK 

Tüzüğünde (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) belirtilmiştir. 

Mülteci, “korkulan zulüm, çatışma, genel şiddet veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan 

ve bunun sonucunda uluslararası koruma gerektiren diğer nedenlerle menşe ülkesinin 

dışında olan kişidir”. 



 

 
 

 

Görülmesi gereken ilginç videolar  

1) Göçmen kimdir? (İngilizce Çizgi film) 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA 

2) Göçmen kimdir?(İngilizce video) 

https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE 

3) Mülteci Kimdir? (İngilizce Çizgi film) 

https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8 

4) Sığınmacı Kimdir (İngilizce Çizgi film) 

https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q 

5) Mülteci ile göçmen arasındaki fark nedir? (İngilizce Çizgi film) 

https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s 

6) Go Go Captain (İngilizce Çizgi film) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_l

ogo 

 

İlgi çekebilecek oyunlar 

 

7) Forza capitano (e-oyun) 

http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA
https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE
https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8
https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo
http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/


 

 
 

3. Avrupa düzeyinde istatistiksel veri 

 

Göçün Avrupa kıtasını çok etkilediğinin altını çizmek önemlidir ve özellikle son yıllarda, 

özellikle Afrika ve Asya ülkelerinin göçmen süreci sorunu nedeniyle bu olgu çok arttı, bu 

nedenle Avrupa Birliği için açık bir algıya sahip olmak için tüm olası verileri toplamak 

önemli ve gerekliydi.  

Avrupa Birliği'nin ulusal ve ulus-altı düzeyde bilgi ve ayrıntı toplama ve yaymadaki 

amacı, verileri garanti etmek ve göçün yol açtığı tüm sorunlara olası çözümler bulmak 

için bunları uyumlu hale getirmenin pratik yolunu bulmaktır. 

Farklı kaynaklardan vurgulanan olgunun son eğilimleri (UNDESA Uluslararası Göç 

Raporu 2017; UNHCR Küresel Raporu 2017; Standart Eurobarometer 90 Sonbahar 2018; 

vb.) şunları göstermektedir: 

1) Göç ilk dönemden ve kökeninden çok değişti. 

2) Göçmenlerin büyük bir kısmı kendilerini aynı kıta içinde hareket ettiriyorlar (bu hem 

Avrupa hem de tüm dünya için geçerlidir). 

3) Avrupa Birliği ülkelerine yönelik göç yoğunlaşmıştır ve ev sahibi ülkeler için, bazen 

günde binlerce göçmenin gelişiyle yüzleşmek zorunda kalan pek çok soruna neden 

olmaktadır. 

4) Mültecilerin sayısı tüm dünyada artıyor, özellikle 2015'ten bu yana bu olguyla yüzleşmek 

zorunda kalındı, çünkü yurtdışına sığınma talebinde bulunanların sayısı artmıştır. 

5) AB ülkelerine yasadışı yollardan gelen birçok göçmen, kendi ülkelerinden (iş, aile, eğitim 

vb.) ayrılmalarına neden olan koşulların sona ermesinden sonra, kendi ülkelerine geri 

dönmek zorunda kaldı veya gönüllü seçim yoluyla oraya geri döndü. 

6) Avrupa Birliği kıtamız için iş konusunda yüksek nitelikli göçmenleri seçmeye 

çalışmaktadır. 

7) Covid-19 salgını sırasında göç sorunu, birçok ülkenin sınırları kapatma kararlarına ve 

virüsün bulaşıcılığı sorunlarına ilişkin olarak  geçici bir durma yaşadı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Avrupa İstatistik Sistemi Eurostat ile Avrupa Birliği, aşağıdaki gibi gruplandırılabilen, 

göçle ilgili 250'den fazla Avrupa istatistikleri tablosunu yaymaktadır (belirli ilginç 

kaynağı, ilgili ayrıntılarla İngilizce olarak açmak için belirli bir bağlantıyı 

tıklayabilirsiniz): 

 

 

- Nüfus:  

- Demografi & göç,  

- Nüfus Tahminleri,  

- Nüfus ve Hane olgusu,  

- Sığınmacı & Düzenli göç,  

- Göçmen Entegrasyonu;  

- Sağlık,  

- Eğitim ve Öğretim,  

- İşgücü sektörü (İşgücü Anketi dahil (LFS), 

- Gelir, Sosyal Katılım ve yaşam koşulları,  

- Gençlik,  

- Suç ve Kanun uygulamaları,  

- Yaşam ölçeklerinin kalitesi. 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-projections-data
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-and-housing-census/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/migrant-integration/background
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life


 

 
 

 

 

Özellikle Avrupa Birliği'ne göç sayılarına geçerek, Eurostat'tan gelen ve göç sorununun 

önemini gösteren son yıllara ait resmi verileri analiz etmek ve göstermek istiyoruz. 

 

 

 



 

 
 

 

A. Göçmen verileri  

 

2017 yılında: 

- -4.400.000 kişi (AB dışındaki ülkelerden gelen 2.000.000 kişi, başka bir Üye Devletin 

1.300.000 vatandaşı, vatandaşı oldukları ülkede 1.000.000'dan fazla kişi geri döndü ve 

yaklaşık 11.000 vatansız kişi) üye devletlerden birine taşındı; 

- - 3.100.000 kişi AB ülkelerinden birinden taşındı. 

 

 

Belirli ülkelere baktığımızda, yukarıda belirtilen resmi AB grafiğinde şunları görebiliriz: 

- Almanya'da 917.000'den fazla göçmen ve 560.700 göçmen vardı; 

- Birleşik Krallık 644.000'den fazla göçmen ve 359.700 göçmen  

- İspanya yaklaşık 532.100 göçmen ve yaklaşık 368.900 göçmen; 

- Fransa yaklaşık 370.000 göçmen ve yaklaşık 312.600 göçmen;  

İtalya yaklaşık 343.400 göçmen, Romanya ise 242.200 göçmen. 



 

 
 

 

 

- 22 AB üyesi 2017 için göç vermekten göç aldığını bildirmiştir, ancak 

Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya'da 

göçmenlerin sayısı göçmen sayısından fazladır. 

 

B. İltica başvuruları  

 

Aşağıdaki grafik, 2008'den 2019'a kadar Avrupa Birliği ülkelerinden birinde uluslararası 

koruma gerektiren, çeşitli nedenlerle ülkelerinden kaçan sığınmacıları göstermektedir.  

Aşağıdaki grafik, bunun yerine, 2018 ve 2019'da AB Üye Devletlerindeki sığınmacıların 

menşe ülkelerini göstermektedir. 

 

 



 

 
 

 

Bu detayları okumak, göç olgusunun AB ülkelerini nasıl etkilediğini anlamayı 

kolaylaştırmaktadır. 



 

 
 

C.  Avrupa Göçmen Krizi  

“Mülteci krizi” olarak da adlandırılan “Avrupa Göçmen Krizi” son on yılda başladı ve 

özellikle Avrupa Birliği ülkelerine gelen çok sayıda insan tarafından özellikle şu 

noktalardan gelmiştir  

- Suriye 

- Afganistan 

- Irak 

- Afrika ülkeleri 

Bu kişilerin çoğu, İtalya ve Yunanistan’a gelen aşağıda belirtilen ve bir sonraki grafikte de 

gösterilen üç yolu izleyerek kendi ülkelerinden hareket etmektedir: 

1) Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi, 

2) Orta Akdeniz Rotası (çoğunlukla Libya ve Tunus'tan İtalya ve Malta'ya yönlendirilmiş), 

3) Batı Akdeniz Rotası (Fas ve Cezayir'den İspanya'ya yönlendirilmiş). 

 

 



 

 
 

2019'da bu olgu biraz değişmiştir. 

Aslında, 2019'da 120.000'den fazla düzensiz göçmen ve mülteci, çoğunlukla denizden 

geçerek AB'ye geldi, ancak Yunanistan gelenlerde dramatik bir artış gördü, İtalya ve 

İspanya da kararlarında küçük bir düşüş yaşadı. O dönemde kendi hükümetleri tarafından 

ele alındığında (örneğin İtalya'da Hükümet tüm limanları kapattı ve yakın geçmişten daha 

güçlü bir kurumsal ret cephesi oluşturdu. 

2019 verileri 

Uluslararası Göç ve Frontex Örgütü (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) verilerinin 

ardından, 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerine gelen çoğu mülteci ve sığınmacı 

(105.000'den fazla), özellikle Akdeniz'i geçerek düzensiz göç yolları kullanmıştır. 

Belirtilen üç yolun sayısına bakarak şunu söyleyebiliriz: 

1) Ege Denizi'ni Türkiye'den Yunanistan'a geçen insan sayısı, 2018'e göre iki katına çıktı ve 

2018'de 33.536'dan 2019'da 66.166'ya geçti (özellikle Yunanistan gruplarına gelen son 6 

ayın artması için) her ay 6.000'den 11.000'e kadar mülteci sayısı) 

2) Orta Akdeniz Rotası'nı kullanan kişi sayısı 2018'in 24.815'inden 2019'un 14.500'üne 

geçti; 

3) Batı Akdeniz Rotası'nı kullanan kişi sayısı 2018'in 58.525'inden 2019'da 24.759'a düştü. 

 

Ölen insanların sayısı 

Bu göç sürecinde birçok insan öldü. 

Akdeniz'i geçmeye çalışırken en az 1.246 kişinin (sayıdan emin değilim) öldüğü tahmin 

edilmektedir, bu nedenle göç sürecinde dünyadaki insanların 1 / 3'ünden fazlası (yaklaşık 

3.170) öldü. 

Ancak şunu da vurgulamamız gerekir ki, Akdeniz'de ölen göçmen sayısı 2019'da önceki 

yıllara kıyasla önemli ölçüde azaldı  

Aslında: 

 

- 2018’de 2.299, 

- 2017’de 3.139, 

- 2016’ da 5.141,  

- 2015’de 4.041, 

- 2014’de 3.184. 

 

 

 



 

 
 

İzlenebilecek ilginç videolar 

Akdeniz'i geçerken ölen insanların fenomenini anlatan “üçüncü yol” başlıklı çok 

duygusal bir video, bir Avrupa Erasmus Plus projesinde İtalyan Gençlik Avrupa Servisi 

ve ortakları tarafından hazırlanan ve çeşitli dillerde izlenebilecek link aşağıda 

sunulmuştur. 

https://youtu.be/500xZqrpCts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/500xZqrpCts


 

 
 

 

II. Avrupa'daki göçmen ve mültecilerle nasıl çalışılır  

By Mobilizing Expertise 

 

 

 

Mülteci ve göçmen krizi Avrupa'nın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olmuştur. 

Gerçekten de, son birkaç yılda farklı ülkelerden gelen önemli bir insan akışı ile Avrupa, 

birçok durumda ülkelerinden kaçan ve ev sahibi ülkede akrabası olmayan farklı 

geçmişlerden gelen insanlarla uğraşmak zorundadır. 

Ulusal gerçeklerle uğraşırken, haklarına ve haysiyetine saygı göstererek gelen insanları 

karşılamak da dahil olmak üzere, Hükümetlerin uğraşması gereken birçok zorluğu ima 

eder. Bu bölümün amacı, entegrasyonun önemli bir parçası olarak karşılama sürecinin 

önemli kısımlarını tanımlamak olacaktır. Bu bölümü vurgulamak için, uygulanmış bazı 

Ulusal ve Avrupa politikalarını sunacağız. 

Başka bir bölümde, bu sürecin aktörleri olan, yani günlük olarak göçmenler ve mültecilerle 

uğraşan kişi ve kuruluşların yanı sıra entegrasyonları ile ilgili karar vericileri de sunacağız. 

 

 



 

 
 

1.  Göçmenleri ve mültecileri karşılama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Sosyal Şartı tarafından kabul 

edildiği üzere, Üye Devletlerin topraklarında yaşayan göçmenlerin ekonomik, sosyal ve 

kültürel hakları vardır. Ayrıca, Ortak Avrupa Sığınma Sistemi, üye devletlere 

sığınmacıların alınması gereken koşullar ile ilgili bir dizi yükümlülük getirmektedir. 

Sağlık hizmetleri, istihdam ve eğitime konaklama ve özel ihtiyaçları olan kişilere gereken 

bakımı içerebilir. 

Bu bölümde, bu hakları ve bazı göçmen kabul eden ülkelerin (İtalya, Fransa, Danimarka, 

Romanya, İsveç ve Türkiye) bu konuyla nasıl başa çıktığını belirlemeye çalışacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

A. Kabul tesisleri 

 

İnsanların onurunu ve yaşama hakkını koruyan haklarla ilgili olarak, istikrarlı olmak için 

ilk şartlardan biri olan konaklama öneminden bahsedebiliriz. 

Gerçekten de, yaşayacakları bir yere sahip olmak, insanların istikrarlı hissetmelerini ve 

güvende hissetmelerini sağlayan temel ihtiyaçlardan biridir. Korunmasız kişilere, tıpkı 

kendini eğitmek, bir iş aramak veya gönüllü olmak gibi diğer konular hakkında düşünme 

imkanı sunar. Bazen, bazı insanlar faaliyetlere katılma konusunda güçlü bir iradeye sahip 

olsalar bile, güvencesiz durumları buna izin vermez. Ayrıca, iltica başvuruları sırasında 

ülkeye yeni geldikleri ve özellikle yeni gelenler olmak üzere farklı seviyelerde yardım 

almaları gerektiği için sosyal destek almaları da önemlidir. Bu nedenle, bir handikap 

olabilir ve evsizlikle karşı karşıya kalan insanlar üzerinde birçok etkiye sahip olabilir, bu 

tür bir özsaygı kaybı, yetenek kaybı ve kendine bakma isteği, artan istismar ve şiddet 

tehlikesi, ceza adalet sistemine girme şansını arttırmak ve davranışsal sorunların 

geliştirilmesi. Ayrıca, konut eksikliği tüm entegrasyon sürecini olumsuz yönde 

etkileyebileceğinden toplumdaki insanları marjinalleştirmektedir. 

 

Göçmen ve mülteci nüfuslarının birçok düzeyde savunmasız olduğunu hatırlatmak da 

önemlidir, bu da özellikle insanların kendi ülkelerinde veya hatta ülkelerini terk etme 

yolculuğunda zorluklarla ve travmalarla karşılaştıklarında olumsuz etkileri artırabilir. 

Uyuyacak bir yere sahip olmak, sığınma süreçlerinin bekleme süresi boyunca istikrar 

sağlar, mülteciler için, her iki durumda da gerekli olduğunu gösteren bir hayata 

başlamalarını ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerini sağlar. 

 

B. Temel ihtiyaçlar: ödenek, yiyecek, kıyafet 

Diğer temel ihtiyaçlar gibi, her gün herkes için temel meseleler olan kendini beslemeyi, 

kendini giydirmeyi ve kendini destekleyecek paraya sahip olmayı içerebilir. Ülkelerinden 

kaçan insanların çoğunun geliri yoktur, bu da onları daha savunmasız hale getirir ve 

hayatlarını doğrudan tehdit eden aşırı yoksulluğa yol açar. Avrupa Birliği Üye Devletleri 

için, kendi topraklarında yaşayan sığınmacıları, AB standartlarına uygun yaşam 

standartları sağlayarak aşırı maddi yoksulluğa karşı korumak bir zorunluluktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

C. Sağlık 

Sağlık hizmetleri de kilit bir noktadır, çünkü her yerleşik grubun refahının bütün bir 

ülkenin halk sağlığı üzerinde doğrudan etkisi vardır, bu da göçmenlerin temel sağlık 

hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesinin neden kamu yararına olduğunu açıklamaktadır. 

En savunmasız insanlar için sosyal güvenlik ve koruma yoksa, bulaşıcı hastalıkların 

yayılmasını önlemek için aynı şekilde önlenebilecek sağlık koşullarını daha da 

kötüleştirecektir. Ayrıca, uluslararası düzeyde, sağlık hakkı ilk olarak Dünya Sağlık 

Örgütü Anayasasında (1946) dile getirilmiştir. Avrupa düzeyinde, Avrupa Birliği 

korunmasız göçmenlerin sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve ulusal sağlık sistemlerine 

entegre etmek için finansal destek sağlamaktadır. Gerçekten de, son birkaç yılda, yeni 

gelen göçmenlerin ve mültecilerin yüksek akınıyla karşı karşıya kalan alıcı ülkelere sağlık 

konusunda önemli miktarlarda para aktarılmıştır. AB, 2015 yılında sağlık sorunları ile 

ilgili olarak yaklaşık 6,7 milyon €, sağlık uzmanlarının ve icra memurlarının eğitimi için 

7,5 milyon € ve savunmasız göçmenler için sağlık modellerinde en iyi uygulamaları 

paylaştı. 2017 yılında, 1,1 milyon € yeni gelen göçmenlerin ve mültecilerin sağlık 

durumunu değerlendirmeyi ve göçmenlerin ve mültecilerin AB sağlık sistemlerine 

entegrasyonuna yönelik araçların uygulanmasını desteklemeyi amaçlamıştır.1 

 

D. Eğitim ve Dil 

Eklenebilecek diğer iki önemli konu eğitim hakkı ve dil öğrenmedir. Ev sahibi ülkede 

iletişim kurabilmek entegrasyonun en önemli parçalarından biridir, çünkü yeni gelen 

insanlar alıcı ülkelere geldiğinde ilk engeldir. Günlük olarak bağımsız olabilmek ve yerel 

halkla iletişim kurabilmek için konuşabilmeleri önemlidir. Bu, başarılı bir entegrasyonun ilk 

adımıdır; sosyalleşmeden iş bulmaya, temel dil öğrenimi olduğunu gösteren daha fazla fırsat 

getirecektir. 

Eğitim de özellikle alıcı ülkelere gelen çocuklar için önemli bir konudur. Aslında, 

göçmenlerin eğitim hakkı, eşitlik ve ayrımcılık yasağı gibi insan hakları ilkeleri temelinde 

birçok uluslararası yasa kapsamında güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi'nin (UDHR) 26. maddesi:  

“1. Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim en azından ilk ve temel aşamalarda ücretsiz 

olmalıdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim genel olarak erişilebilir hale 

getirilecek ve yüksek öğrenime liyakat temelinde herkes için eşit olarak erişilebilir olacaktır. 

2. Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişimine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının 

güçlendirilmesine yönlendirilecektir.  Tüm uluslar, ırksal veya dini gruplar arasında 

anlayışı, hoşgörüyü ve dostluğu geliştirecek ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma 

 
1 Migration and Health related Initiative, European Commission data https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en. 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en


 

 
 

faaliyetlerini ilerletecektir. Parents have a prior right to choose the kind of education that 

shall be given to their children”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. İş Gücü Piyasasına Erişim ve Eğitimler 

Çalışma, topluma entegre olmanın bir yolu da olabilir. Gerçekten de insanların ev sahibi 

şehir ve ülkelerinin dinamizminin bir parçası olmasına ve kendine ve ailesine bakmak 

için bir gelire sahip olmalarını sağlar.  İnsanlar işyerinde sosyalleşme ve tanıştıkları 

insanlar sayesinde ülkenin kültürünü doğrudan öğrenme fırsatına da sahipler. Eğitimler 

yoluyla yeni kişisel ve mesleki beceri ve bilgi geliştirmenin de bir yolu olabilir. 



 

 
 

Mülteci Sözleşmesine göre, ülkelerin sığınmacılara çalışma hakkı verme zorunluluğu 

yoktur ve her ülke bu hakkı kendi koşulları altında belirleme konusunda özgürdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Aktiviteler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kültürel ve sportif faaliyetler, topluma resmi olmayan bir şekilde dahil olmanın en iyi 

araçları gibi görünmektedir. Gerçekten de, yeni bir ülkeye gelirken kültüre bakmanın çok 

çeşitli olanakları ve yolları var. Müzik, sanat, dans, tiyatro, coğrafi sınırları aşan 

yiyecekleri içerebilir, bu da yeni insanların toplumlara dahil edilmesinde oynayacakları 



 

 
 

önemli rolleri gösterir. Aslında, insanların yerelleşmesini ve yerel halkla etkileşime 

girmesini, kültürel kimliklerini ifade etmesini, dili öğrenmesini ve ufuklarını 

genişletmesini sağlar. Ayrıca, daha sonra bir iş aramak için istihdam edilebilirliklerini ve 

ağlarını artıracak kişisel becerilerini geliştirmeleri için onlara güvenli bir yer sağlar. Ülke 

kültürünü daha iyi anlamak, bu tür faaliyetlere katılmanın etkilerinden biridir. Gerçekten 

de, böyle bir gönüllülük, aidiyet duygusu getiren birçok olasılık var. Birçok alanda çalışan 

çok sayıda STK olduğundan, çevre dostu STK'lardan insan haklarını savunanlara kadar 

insanların tercih ettiklerine bağlı olarak çok çeşitli fırsatlar mevcuttur. 

Spor, aynı zamanda, yüksek bir dil seviyesi gerektirmediği ve insanları bir araya getiren 

küresel bir olgu olarak yeni insanlarla tanışmanın iyi bir yoludur. 

Sonuç olarak, bu örnekler boyunca insan temel ihtiyaçlarının bir parçası olan farklı 

hakları gördük. 1940'larda Abraham Maslow tarafından geliştirilen psikolojide bir teori 

olan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlatmaktadır ve bunlarla ilişkilendirilebilir. 

Genellikle bir piramit içinde hiyerarşik seviyeler olarak gösterilen, fizyolojik ihtiyaçları 

(gıda, su, sıcaklık, dinlenme), güvenlik ihtiyaçları, aidiyet ve sevgi ihtiyaçları, saygınlık 

ihtiyaçları (böyle bir kendini başarma) içeren beş katmanlı bir insan ihtiyaçları modelini 

ve kendini gerçekleştirme (yaratıcı faaliyetler de dahil olmak üzere tam potansiyeline 

ulaşmak). 

Şimdi farklı ülkelerin bu haklara ilişkin politikalarına bakacağız. 

 

 



 

 
 

2.  Ülke örneği 

A. İsveç  

İsveç'te, sığınmacılar için kabul sistemi esas olarak İsveç Göç Kurulu tarafından 

yönetilmektedir. Bir resepsiyon birimi, sığınmacılara sığınma sürecinde konaklama ve 

masraflar konusunda yardımcı olur. Konaklama ile ilgili olarak, İsveç Göçmen Kurulu 

normal konut alanlarındaki aileler için daire kiralayabilir. Aslında, genellikle başkalarıyla 

bir daire paylaşmazlar; müsaitlik durumuna bağlı olarak tek kişi daireleri ve odaları 

paylaşabilir. İnsanlar kendilerini destekleyebilecek ve kira ödeyecek paraya sahip 

olduklarında, kendi konaklama yerlerine sahip olabilirlerÇoğu durumda, gelirleri 

olmadığı için arkadaşlarının veya ailenin evinde kalırlar. Aslında, Göç Kurulu tarafından 

sağlanan konutta kalmamayı seçen insanlar% 40'tır. Ayrıca, yaşamak için bir yere ihtiyaç 

duyan sığınmacıların sayısındaki artış nedeniyle konut sayısı yetersiz olduğunda, Göç 

Kurulu istisnai olarak otel odaları, tatil köyleri vb. gibi farklı konut türleri kiralayabilir. 

Konut ihtiyacına adapte oldukları için oldukça esnek bir sistemdir ve pazarın durumuna 

bağlı olsa bile bir yer kiralamanın birçok imkânı ve yolu vardır. Ayrıca, bir sığınmacı 

adayına oturma izni verildiğinde, Kamu İstihdam Hizmeti  bir kişiyi belediyeye 

yerleştirmekten sorumlu olacaktır. Bir konaklama yeri bulma zorluğu nedeniyle 

ertelenirse, mülteci kabul sisteminde kalacaktır. 

 

 

 



 

 
 

Kendilerini destekleyemeyen kişilere günlük ödenek verilebilir, bu yardıma başvurmaları 

gerekir. Günlük ödenek, gıda, giysi, ayakkabı, banyo malzemeleri, tıbbi bakım ve tıp 

diğer sarf malzemeleri ve boş zaman aktivitelerinin maliyetlerini karşılamayı 

amaçlamaktadır. İnsanlar Göç Kurulu'nun daire kiralamasında yaşadıklarında yiyecekler 

ücretsiz olabilir. Bu durumda, tek başına yetişkinler için günlük ödenek / 2,82 € 'dur. 

Yiyecek verilmediğinde bekar yetişkinler için günlük / 8,35 € 'dur. 

İsveç'teki tüm iltica başvuru sahiplerine tıbbi bakım sağlanmaktadır. Yetişkinlerin 

ücretsiz tıbbi muayene, jinekolojik ve doğum öncesi bakım ve acil veya acil tıbbi ve diş 

bakımına erişimi vardır. Küçük çocuklar, İsveç sakinleriyle aynı sağlık hizmetlerinden 

yararlanma hakkına sahiptir. 

Eğitim hakkında, tüm sığınmacı çocukların okula gitme hakları vardır. Yetişkinlerin 

çalışmalarına başlamak için oturma izni olana kadar beklemeleri gerekebilir. Ancak, 

çevrimiçi kurslar ve hatta ücretsiz kurslar sunan STK'lar gibi birçok yolla İsveççe 

öğrenme fırsatına sahipler.  Belediyeler ayrıca, yerel halkla tartıştıkları dil kafeleri de 

düzenleyebilir. Yine, dil becerilerini resmi olmayan bir şekilde sosyalleştirmek ve 

arttırmak için iyi bir fırsat olabilir. 

İş fırsatları hakkında, sığınmacıların AT-UND adı verilen bir sertifikaları varsa çalışma 

hakkına sahip olmaları gerekir. Bu, sığınmacı kartlarını göstererek işverenlerine 

ispatlanması gereken çalışma izni gerekliliğinden muaf oldukları anlamına gelir.  Ayrıca, 

sığınmacılar İsveç dışındaki bir ülkeden yeterliliğe sahip olduklarında, bazı durumlarda 

değerlendirilmek üzere başvurabilirler. İsveç Yükseköğretim Konseyi (UHR) ile temasa 

geçmeleri gerekmektedir. 

Faaliyetlerle ilgili olarak, İsveç'te çok çeşitli olanaklar vardır. Gerçekten de, kültürel 

dernekler, STK'lar, kiliseler, camiler gibi birçok gönüllü kuruluş sığınmacılar için 

faaliyetler düzenlemektedir. Bu etkinlikler sırasında yerlilerle tanışabilir, toplum 

hakkında daha fazla bilgi edinebilir, dili vb öğrenebilir. Etkinliklerin çoğu toplumun 

Sığınmacılar için Erken Eyleminin bir parçasıdır ve ücretsizdir. Sığınmacılar bunun bir 

parçası olduğunda, bazı durumlarda seyahatleri için bile tazminat ödenebilir. 

Daha fazla bilgi için : https://www.migrationsverket.se  
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B. Fransa  

Fransa'da, sığınmacılar için konaklama yerlerine kabul kararları, Fransız Göç ve 

Göçmenlik Bürosu OFII tarafından verilir. Nitekim, müsaitlik yerleri hakkında 

konaklama müdürüne danıştıktan sonra, bu yeri alabilecek sığınmacı adayı konaklama 

birimine transfer edilir. Aslında, yer sayısına bağlı olarak, başvuru sahipleri gerektiğinde 

başka bir bölgede kalabilirler. 

Sığınmacılar için farklı konaklama tesisleri vardır: CADA (sığınmacılar için konaklama 

merkezleri, toplu veya bireysel konut olabilirler), HUDA, AT-SA, PRAHDA ve CAO 

(sığınmacılar ve CAES için acil barınma (resepsiyon ve idari hizmetler) durum sınav 

merkezleri). Sığınmacılar bu tesislere başvurduklarında, banka hesabı açmalarına ve 

mektup almalarına izin veren bir adres sertifikası alırlar. 

Kabul merkezlerinin yönetimi, yarı halka açık bir şirket olan ADOMA'ya veya Devlet 

tarafından seçilen farklı STK'lara, Fransa Terre d'Asile, Fransız Kızılhaçı vb. . 

Mali kısım ile ilgili olarak, sığınma başvurusu yapan ve sertifika sahibi olan herhangi bir 

kişi, sığınma başvurusunun en az Fransa'ya varışından sonraki 90 gün içinde yapılmış 

olması halinde, ADA adı verilen sığınmacılara ödenek alma hakkına sahiptir. Ayrıca, 

diğer şartlar, başvuru sahiplerinin OFII tarafından sunulan maddi kabul koşullarını kabul 

etmeleri, başvurularını zamanında göndermeleri (ilk iltica başvuru belgelerini aldıktan 

sonra 21 gün içinde) ve miktarı veya miktarından daha az bir geliri olmamalıdır. Fransa 

Faaliyet Dayanışma Gelirleri (Nisan 2020'de aylık 559,74 euro). ADA aylık olarak ödenir 

(konaklama olan tek bir kişi için 6.80 € ve 2019'da konaklama yapamayanlar için ek 7.40 

€) 

İşgücü piyasasına 2019'dan beri ancak OFPRA (Mültecileri ve Vatansızları Koruma 

Ofisi) başvuruyu kabul ettikten sonraki 6 ay içinde karar vermediyse. Sığınma başvuru 

sahiplerinin ayrıca çalışma iznini alması gerekir : çalışabilme, sığınma başvurusuna bağlı 

ikamet izninin süresini geçmemesi ve geçici çalışma izni alması gereken iş teklifinin 

kanıtını sunma. Şirketler, rekabet, tüketim işleri ve istihdam için Bölge Direktifi 

(DIRECCTE) tarafından yetki verilmelidir.    

Sığınmacıların 6-16 yaş arası çocukları, diğer çocuklarla aynı koşullarda zorunlu eğitime 

tabidir. Fransızca konuşmuyorlarsa, başlatma sınıfları gibi özel programlara da 

erişebilirler. 

 Evrensel sağlık sigortası sistemi sayesinde sağlık hizmetleri, üçüncü bir ülke vatandaşı 

gibi belirli bir gelir seviyesinin altındaki sığınmacılara sağlanır. Bu sisteme erişmeden 

önce, ülkede 3 aylık bir konutu kanıtlamaları gerekir. İnsanların hızlı bir şekilde sağlık 

hizmetlerine ihtiyaçları varsa, bakım görecekleri en yakın devlet hastanesindeki Tüm Gün 

Sağlık Merkezlerine erişebilirler. 



 

 
 

Sığınmacıların sosyal katılımıyla ilgili olarak, birçok dernek ve kuruluş Fransızca kursları 

verebilir veya Fransız Kızılhaçı gibi etkinlikler sağlayabilir. Mülteciler için, Fransız 

Hükümeti, Devlet ile 4 günlük vatandaşlık eğitimi almak ve Fransızca seviyelerine göre 

Fransızca kurslarına gitmek için oturma izni verilen kişiler arasında bir anlaşma olan 

Cumhuriyetçi Entegrasyon Sözleşmesini uyguladı. A1 Diller için Avrupa Ortak Başvuru 

Çerçevesi (CEFRL).Fransızca kurslarının süresi, Fransızca bilmeyen insanlar için 100 

saatten 600 saate kadar insanların seviyesine bağlıdır. Birçok kuruluş ayrıca mültecilere 

iş aramalarına, geçmiş deneyimleriyle ilgili eğitim almalarına vb. Yardımcı olmaktadır. 

C. Italya 

İtalya'da, ilk kabul tesisleri ana iniş yerlerinde bulunur ve İlk Yardım ve Kabul 

Merkezleri'dir (CPSA) ve Hotspot olarak kabul edilir. Devletin ilk kabul merkezleri, 

sığınmacıları destekleme konusunda uzmanlaşmış kamu yerel kuruluşları ve kamu veya 

özel organları tarafından yönetilmektedir. 2019'da İtalya'nın yedi bölgesinde 14 ilk kabul 

merkezi vardı. Merkezlerdeki yerlerin geçici olarak kullanılamaması durumunda Acil 

Kabul Merkezleri kullanılabilir. Ayrıca, sığınmacıları ve mültecileri destekleyen Katolik 

veya gönüllü dernekler tarafından sağlanan özel konaklama ile ilgili başka olasılıklar da 

vardır. Kabul merkezlerinde yer alan kişilere yiyecek, hijyen ürünleri ve kıyafetler 

verilmektedir. 

Kabul merkezlerinde yaşayan işsiz başvuru sahipleri günlük 2,50 € alırlar. Bu mali 

yardım sadece kabul merkezlerinde bulunan kişilere verilir. 

Sığınmacılar ve uluslararası korumanın faydalanıcıları, bu tür sağlık hizmetlerine yardım 

konusunda eşit muamele ve tam eşitlikten yararlanmaktadır. Bu yardımdan 

yararlanabilmek için Ulusal Sağlık Servisi'ne kaydolmaları gerekmektedir. 

Eğitimle ilgili olarak, 16 yaşına kadar olan tüm çocuklara ulusal eğitim sistemine katılma 

hakkı ve yükümlülüğü verilmiştir. Ayrıca İtalyanca dil kurslarına kabul edilirler. Aslında, 

Kabul Kararı'nın 38. Maddesi, İtalyan topraklarında bulunan yabancı çocukların düzensiz 

bir durumda bile zorunlu eğitime tabi olduklarını belirtmektedir. Ayrıca özel ihtiyaçları 

olduğunda aynı yardım ve düzenlemelere hak kazanırlar. Dil kursları hakkında, 

profesyonel öğretmenlerden gönüllülere kadar birçok organizasyon bunları sağlar. 

Aslında, CPIA, Adulti başına Centri Provinciali d’Istruzione (İl Yetişkin Eğitim 

Merkezleri) mültecilere İtalyanca dil kursları sağlayan ana kuruluşlardan biridir. 

Vatandaşlara değil, aynı zamanda İtalyan halkına eğitimin ilk döngüsünün diplomalarını 

hazırlamak için dil kursları sunmaktadırlar. Bu kursların amacı, yetişkin göçmenlerin 

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi'nin (CEFRL) A2 seviyesi olan temel İtalyanca 

yeterliliğini elde etmelerini sağlamaktır. Sığınmacılar ve Mülteciler için Koruma Sistemi 

(SPRAR) ve Dernekler de dahil olmak üzere Olağanüstü Kabul Merkezleri (CAS) gibi 

başka kurumlar da vardır. 

İşgücü piyasasına erişim, sığınmacılar için sığınma başvurusunu yaptıkları andan itibaren 

60 gün içinde mümkündür. 



 

 
 

Sosyal dahil olma ile ilgili olarak, göçmenler ile yerel halk arasındaki uçurumu kapatmak 

için dernek ve belediyeler tarafından birçok faaliyet yürütülmektedir. Ayrıca, halk 

kütüphaneleri çok çeşitli kültürlerarası hizmetler sunmaktadır. Örneğin, Roma'daki 

kütüphaneler yerel ve göçmenler arasında tartışmanın yapıldığı, birbirlerini tanımaya ve 

dinamizm kazandıran yerler sunar, çünkü birçok dil konuşulabilir : herkes bir dil bilgisini 

söyleyebilir ve diğerlerine öğretebilir. Bazı dernekler ayrıca, aktif dayanışma yoluyla 

yerel topluluklara sosyal katılım ve entegrasyonu teşvik eder, bu da dayanışma, faaliyetler 

sayesinde insani gelişmenin teşvik edilmesi gibi kavramları anlamına gelmektedir. 

D. Romanya 

Romanya'da sığınmacılar, sığınma başvurusunda bulunma niyetlerini ifade ettiklerinde 

kabul koşullarını alma hakkına sahiptir. Aslında geçim kaynağı olmayan insanlar için bir 

haktır. Başvuru yapıldığında, Göçmenlik Genel Müfettişliği ve İltica ve Entegrasyon 

Müdürlüğü (IGI-DAI olarak adlandırılır), maddi huzur şartlarının sağlanmasını duruma 

göre analiz eder. AI, başvuru sahiplerinin maddi ve finansal araçlarını dikkate almaz; 

yeterli bir yaşam standardını sağlamak için yeterli gelire sahiplerse (barınma, sağlık 

hizmetleri dahil), hibeler askıya alınabilir. Kabul koşulları bir kabul merkezlerinde 

konaklama, yiyecek, giyecek ve harçlık için mali ödenekten oluşur. Yiyecek, giyecek tek 

seferlik ödeneği kişi başına 2.16 €, yaz aylarında 14.48 € ve kış aylarında 21.60 € 'dur. 

Harçlık, ulaşım, kültürel hizmetler, basın, onarım ve bakım hizmetleri, kişisel hijyen 

ürünleri giderleri dahil olmak üzere kişi başına günlük 1,30 € 'dur. Ulaştırma ile ilgili 

olarak, sığınmacılar, özellikle bölge ikamet yerlerinden uzaksa, mahkeme işlemleri ile 

ilgili nakliye masraflarını geri ödeme hakkına sahiptir. 

Sağlık hizmetlerine erişim, ücretsiz birinci basamak ve uygun tedavi, acil hastane bakımı 

alma hakkını içerir. Sığınma başvuruları bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına 

alınmasına yönelik ulusal halk sağlığı programlarına da erişebilir. 

Ayrıca, çoğu sığınma başvurusu sahibi IGI-DAI tarafından yönetilen Bölge 

Merkezlerinde yaşamaktadır. Kirayı kendileri ödeyebilirlerse başvuru sahipleri kendi 

konaklama tesislerine de sahip olabilirler. 

Başvurular yapıldıktan 3 ay sonra çalışma hakkına sahiptirler. Gerçekten de, işgücü 

piyasasına erişim, yasa ile ilgili olarak Rumen vatandaşlarıyla aynı koşullar altında 

verilmektedir. Ayrıca, istihdam edildikleri takdirde İlçe İstihdam Bürolarının (AJOFM) 

profesyonel bilgi ve danışma hizmetlerinden de yararlanabilirler. Çalışmaları halinde 

işsizlik sigortası sisteminden yararlanma ve diğerlerinin yanı sıra mesleki eğitim 

programlarına katılma imkanını da içerir. 

Okul ile ilgili olarak, eğitime erişim, okul öncesi eğitimden zorunlu eğitime (18'e kadar) 

sığınmacıların çocukları için ücretsiz ve koşulsuzdur. 

Entegrasyon hakkında, 12 ay süren Romanya Entegrasyon Programı, kamu kurumları, 

yerel topluluklar ve STK'ların işbirliğiyle farklı tekliflerden oluşuyor. Tüm taraflar 

mültecilerin entegrasyonunu kolaylaştırma eğilimindedir. Dil kurslarını ve sivil 



 

 
 

entegrasyonu içerir. Ayrıca, birçok dernek göçmenlerin günlük olarak sosyal katılımına 

katkıda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

E. Türkiye 

 

Türkiye'de ihtiyaç olduğu tespit edilen sığınmacı adayları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

(DGMM) tarafından mali yardım alabilirler. Maliye Bakanlığı, gelirlerine ve diğerleri 

arasında edinilen değerli eşyalara bağlı olarak miktarları belirlemekle yükümlüdür. Kabul 

edilemez başvuruları olan ve hızlandırılmış prosedürde işlenen adaylar mali ödenekten 

muaf tutulur. 

Sosyal yardımlaşma ve yardımlara erişim, il valiliklerinin ihtiyaç duyduğu tespit edilen 

kişilere Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla da sağlanmaktadır. 

Sosyal yardımlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya belediyeler 

tarafından da verilebilir. Ayrıca kömür, gıda parselleri, kıyafetler ve diğer eşyalar gibi 

yardım paketleri de sağlanabilir. 

Ayrıca, Türk Kızılayı sosyal yardımda önemli bir rol oynamaktadır ve birçok Türk 

şehrinde faaliyet göstermektedir. Çoğu durumda, yardım mali değildir, ancak insanların 

ihtiyaçlarına bağlı olarak gıda, giysi vb. olabilir. 

Bu ulusal desteğin ötesinde AB, Acil Sosyal Güvenlik Ağı (SUY) ve Şartlı Eğitim Nakit 

Transferi (CCTE) gibi nakit yardım programlarına fon sağlamıştır. 

Konut ile ilgili olarak ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 95 (1) 

maddesine göre, sığınmacılar kendi konaklamalarını kendi yollarıyla güvence altına 

alacaktır ve kanuna ilişkin konut masraflarını karşılamak için yardım sağlayan resmi bir 

plan yoktur. Acil konuları içeren zor durumlarda, STK'lar otellerde konaklama 

ayarlayabilir.  

Türkiye'de yaşayanlar için sağlık sigortası zorunludur. Sigortaları için ödeme 

yapamayanlar için, Türkiye'nin Genel Sağlık Sigortası programı ücretsiz sağlık 

hizmetlerini kapsamaktadır. Finansal araçların yetersizliği nedeniyle herhangi bir sigorta 

kapsamına girmeyen iltica başvuru sahipleri ile ilgili olarak, kamu sağlık hizmetleri 

tarafından sağlanan ücretsiz sağlık hizmetlerine erişim hakkına da sahiptirler. 

Sığınmacı adayları için, uluslararası koruma başvurularının yapıldığı tarihten 6 ay sonra 

işgücü piyasasına erişim mümkündür. Bu gibi durumlarda çalışma izni için başvuruda 

bulunmaları ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekir. Böyle bir belgeye sahip 



 

 
 

olmayanların, yani kabul edilemez başvurusu olan kişilerin veya hızlandırılmış bir 

prosedürde bulunanların çalışma izni başvurusunda bulunmalarına izin verilmez. 

Uluslararası koruma başvuru sahiplerine ve aile üyelerine eğitim verilmektedir. Nitekim, 

eğitim hakkı Türk Anayasası'nın 42. maddesi tarafından tanındığından, okullar 6-13 yaş 

arası çocuklar için zorunludur ve ücretsizdir. 

 

 

F.  Danimarka 

Danimarka'da, sığınmacılar Göçmenlik Dairesi'nin sorumluluğu altındaki iltica 

merkezlerinde bulunmaktadır. Danimarka'ya yeni gelen sığınmacılar için başvuru 

merkezleri gibi farklı merkezler ve başvuruları yapılan konaklama merkezleri 

bulunmaktadır. Refakatsiz çocuklar için sığınmacılar ve özel bakıma ihtiyaç duyanlar için 

özel merkezler de bulunmaktadır. Ayrıca, kendilerine özel bir konaklama kiralamak için 

kendilerini destekleyebilecek insanlar da vardır. 

Yaşam masrafları ile ilgili olarak, kıyafetler, kişisel hijyen ürünleri vb. İçin nakit ödenek 

sağlayan Göçmenlik Servisi ve insanlar bir kantinin (ücretsiz yemeklerle birlikte) bir 

merkezde konaklamamışsa yiyecek kapsamındadır. Bu ödenek, kendilerini 

destekleyemeyen ve geliri olmayan kişilere verilir. 

Ulusal sağlık sigortası sistemi, Danimarka'da yasal ikamet yeri bulunmayan kişilere ve 

sığınmacılara verilmemektedir, ancak Göçmenlik Servisi, yaşamı tehdit eden 

yaralanmalar, durumun ciddi şekilde kötüleşmesi gibi gerekli tedavi masraflarını 

ödemektedir. Küçük sığınmacılar Danimarka'da yaşayan çocuklarla aynı sağlık 

hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 

18 yaşından büyük kişilerin iltica merkezleriyle, belirli faaliyetlere katılmayı ve merkez 

çevresinde çalışmayı içeren, entegrasyon için ilk adım olan bir anlaşma yapmaları 

gerekmektedir. Eğitimle ilgili olarak, zorunlu okul çağında olan çocuklar okula devam 

etme fırsatına sahiptir. İnsanlar 18 yaşından büyük olduklarında, merkezdeki derslere 

katılmakla yükümlüdürler. Dersler genel beceriler ile ticaret veya mesleki beceriler 

geliştirmeyi ve arttırmayı amaçlamaktadır. Danimarka dili, kültürü ve toplumu tanıtan 

kurslar da vardır. İnsanları işgücü piyasası ve benzerleri için, durumlarına ve başvuru 

durumlarına bağlı olarak Danimarka'da ve kendi ülkelerinde geleceğe yönelik birçok 

fırsat veren bir şekilde hazırlamanın bir yoludur. Nitekim, başvuranlara Danimarka'da 

oturma izni verildiğinde, bir belediyeye taşınana kadar yoğun Danca kurslarına erişimleri 

vardır. 

İltica başvurusunda bulunanların da çalışma şansı vardır, ancak belirli şartları yerine 

getirmeleri ve Göçmenlik Servisi'nden izin almaları için talepte bulunmaları gerekir. 

Gereklilikler arasında, sığınma başvurusunun durumu ile ilgili olarak göçmenlik 

makamlarıyla işbirliği yapılması, kimliğinin kanıtlanması, başvurunun yapılmasından en 



 

 
 

az 6 ay sonra, diğerleri arasında beklenmesi yer almaktadır. Ayrıca işgücü piyasasına 

katkı ve brüt vergi ödemeleri gerekmektedir. 

Kurum içi faaliyetler merkezlerde de mümkündür. Başvuranlar ayrıca iltica merkezine 

bağlı olmayan şirketlerde (kurum dışı faaliyetler) iş eğitim programlarına katılma 

olanağına sahiptir. Gönüllülük de bir olasılık. 

 

 

 

3.  Kabul ve Entegrasyon aktörleri  

Birçok aktör, kurumsal aktörler ve üçüncü sektör kuruluşları da dahil olmak üzere 

mültecilerin kabulü ve entegrasyonu için işbirliği yapmaktadır. Bu bölümün amacı onları 

tanımlamak olacaktır. 

Öncelikli olarak, kurumsal aktörlerin rolü gereklidir ve göçle ilgili politikaları belirleyen 

unsurdur. Gerçekten de, 1999 yılından beri Ortak İltica Sistemi (CEAS) oluşturmak ve 

mevcut yasal çerçeveyi geliştirmek için çalışan Avrupa Birliği hakkında konuşabiliriz. 

Dolayısıyla, AB Üye Devletleri, daha önce de belirtildiği gibi, sığınmacıları karşılarken 

bir sorumluluk paylaşmakta ve haklarına ve haysiyetlerine saygı duymaktadır. AB 

tarafından belirlenen tek tip standartlar, göçmenlerin uygulamaları ve yaşam standartları 

konusunda adil bir şekilde muamele görmelerine izin vermektedir. Bu işbirliği, gözden 

geçirilmiş İltica Prosedürleri Direktifi, gözden geçirilmiş Kabul Koşulları Direktifi, 

gözden geçirilmiş Yeterlilik Direktifleri, Dublin Düzenlemesi ve EURODAC 

Düzenlemesi gibi birçok kuralın uygulanmasına izin vermiştir. Bu kurallar, insanların 

temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamayı, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen 

kuralları açıklığa kavuşturmayı, kolluk kuvvetlerine izin vermeyi vb. amaçlamaktadır. 

Uyulması gereken bu tekdüzen standartlara rağmen, ülkelerin örneklerde gördüğümüz 

gibi, aynı temel olsa bile bir ülkeden diğerine farklılık gösterebilecek kabul koşullarına 

ilişkin kendi politikaları vardır. Gerçekten de, üçüncü ülke vatandaşlarıyla ilgilenmek için 

kurumsal ve düzenleyici bağlam ve çerçevenin organizasyonu Üye Devlet tarafından 

yönetilen bir ulusal konudur. Aslında, göç, iltica ve entegrasyon politikaları, doğrudan 

göçmenlerle çalışan farklı hizmetler, bu entegrasyon ve sosyal hizmetler tarafından takip 

edilmesi gereken politika kılavuzları belirleyen hükümetler tarafından 

kararlaştırılmaktadır. 

Yerel makamlar ayrıca hizmet alımı ve hizmetlerine erişim açısından da önemli bir role 

sahiptir ve bu bağlamda birçok düzeyde büyük rol oynayan gönüllü ve topluluk dernekleri 

ve STK'lar gibi üçüncü sektör kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Aynı zamanda, birçok 

yerel sakin, günlük olarak dayanışma ilkelerini paylaşarak, yeni gelenlerin gelişiyle 

yüzleşmek için kendiliğinden örgütlenir. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Sosyal Entegrasyon ve katılım çalışmaları  

Crossing borders and Kirsehir Valiligi 

 

 

 

 

 

Sosyal içerme (toplumsal kapsayıcılık) ve entegrasyon, tüm ev sahibi ülkeler için zorlu ve zorlu 

bir süreçtir. Hem göçmen hem de yerli nüfustan birçok etkileşim, değişim ve anlayış içeren 

yavaş bir süreçtir. Deneyimler, göçmenleri topluma götürmenin ve almanın birçok faydası 

olduğunu göstermiştir ve bu da kendileri ve ev sahibi topluluğun diğer birçok üyesi için fırsatlar 

yaratmaktadır. Göçmenler bunu ancak haklarının farkındaysa ve ev sahibi topluluklara entegre 

olmak için doğru araçlara ve fırsatlara sahiplerse yapabilirler. Genellikle ulusal ve yerel 

düzeyde farklı faaliyetleri koordine etmek için etkili stratejilerin eksikliği vardır, bu da sosyal 

içerme için eylem planları geliştirmek üzerinde çalışmayı zorlaştırır.  

“Hak sahipleri arasında herhangi bir hiyerarşi yoktur: herkes saygı görmeli ve 

karşılamalıdır. Bununla birlikte, araştırmamız birçok durumda AB'de yaşayan göçmenlerin 

haklarına tam olarak saygı gösterilmediğini göstermektedir. Bu, mevzuatın yetersiz 

uygulanmasının ve temel hakların sınırlı bilgisinin bir sonucu olabilir. Genellikle ayrımcı 

yasalar ve uygulamaların yanı sıra önyargı ve yabancı düşmanlığına ilişkin köklü tutumlarla 

da yakından bağlantılıdır. Birçok göçmen, eğitim hakkı veya sağlık hakkı da dahil olmak üzere 



 

 
 

en temel haklarından bazılarının ihlal edildiğini görmektedir. Göçmenlerin temel haklarından 

tam anlamıyla yararlanmasını engelleyen engeller, sosyal olarak dışlanma riskinin artmasına 

katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle göçmenlerin tam toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik 

katılımını teşvik eden hak temelli sosyal içerme politikalarına yönelmek çok önemlidir.”2 

 

Göçmenlerin ve mültecilerin toplum yaşamına sosyal olarak dahil edilmesiyle başlamanın en 

iyi yolu, onlar için etkinlikler tasarlamaktır. Bundan önce, gerçek ve özgün ihtiyaçları ve 

sorunları toplamak ve ulaşılabilir ve pratik çözümler bulmak gerekir. Sosyal içerme sürecinin 

tamamına ulaşmak için tüm yerel topluluğun katılımını sağlamak gerekmektedir. Bu iki yönlü 

bir süreçtir ve büyük kültür üyeleri genellikle temas ettikleri küçük kültürün bazı kısımlarını 

benimserler. Bu sürecin önemli bir parçası göçmenlerin kültürel miraslarını ev sahibi nüfusla 

paylaşmaları, kültürel alışverişi teşvik etmeleri ve kolaylaştırmaları ve sosyal bütünleşmeleri 

teşvik etmeleri gerektiğidir. Entegrasyon ve dahil etme sürecinde sosyal aktiviteler 

geliştirmemiz gereken temel neden budur. 

Uyumluluk, göçmen bireylerin ve göçmen ülke vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerinin 

karşılıklı olarak tanındığı iki yönlü bir süreç olduğu anlamına gelir. Topluluklarda uyum, 

karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel değişiklikleri, sunduğu “başarılı” entegrasyonun temel 

alanlarını tanımlayan kavramsal bir çerçeveyi de içerir. Uyumu anlamak için 10 ana alan 

belirlenmiştir: istihdam, barınma, sağlık, eğitim pazarına erişim, sosyal ve gruplar arası 

bağlantılar, sosyal bağlantılar; dil ve kültürel bilgi, güvenlik ve istikrar; haklar ve vatandaşlık.  

Sosyal bütünlüğün sosyal birlik yönü sosyal barış için gerekli bir koşuldur. Sosyal uyumun 

temel unsurları sağlık, etkili bir sosyal ilişki kurma, topluma ait olma hissi ve sosyal olarak 

ortak zihin / ortak değerleri hedefleme olarak açıklanabilir. Sosyal uyum, sosyal kaynaşmanın 

mülteciler, sığınmacılar ve yabancılar gibi unsurların toplumla uyumluluğunun 

sürdürülmesinde ve ev sahibi toplumun yeni gelenlerle uyumuna ve ortak barış ortamının 

sağlanmasında önemli bir faktör olmasını sağlayan barışçıl bir sosyal yaşamdır. güven ve barış 

da önemlidir, çünkü adı şimdi birlikte yaşamaktadır. 

Aşağıdaki kavramlar çerçevesinde incelenmiştir: güvende hissetme, kendi kendine yeterli, 

sosyal hoşgörü, ev sahibi toplumla sosyalleşme. Eğitim ve öğretim, bireylerin gelişimi, iş 

fırsatlarına erişim ve bunun yanı sıra daha geniş sosyal tesislere erişim için önemli bir koşul ve 

faktör gibi görünmektedir. 

Dil kursları mesleki eğitimin önünü açıyor gibi görünüyor, adaptasyon açısından çarpan etkisi 

var gibi görünüyor. Bir meslek sahibi olmak, yurtdışında ücretli işlerin yanı sıra evin 

ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, ev ekonomisine de katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. 

Bu nedenle, finansal konularda dil eğitimi kendi kendine yeterlidir. Ekonomik bağımsızlık 

kazanacak bir işletme elde etmede de önemli bir faktördür. 

İki yönlü sürecin etkili mekanizmaları entegrasyonun ve göçmenlerin yeni bir ülkede 

yerleşmelerine yardımcı olmanın yanı sıra alıcı ülke topluluklarının ve sakinlerinin yeni 

gelenlerle hayata uyum sağlamasına da yardımcı olmaktadır. Göçmen nüfusa doğru hizmetlerin 

 
2 Göçmenlerin sa,osyal dahiliyetine kızıl haç yaklaşımı, Red cross EU office, February 2018. 
 



 

 
 

sağlanması, mekanizmaları basitleştirmeli ve göçmenler ile yerel kurumlar arasında doğru 

politikaları ve bağlantıları kurmalı ve göçmenleri ihtiyaç duydukları hizmetlere 

yönlendirmelidir. 

Göçmenler farklı bireysel geçmişlerine bağlı olarak farklılaşmaktadır - yaş, cinsiyet, aile 

durumu, eğitim, meslek, ekonomik durum, göç etme motivasyonu, göç nedenleri, menşe 

ülkeleri ve gidilecek ülkeler vb. 

İki ana zorluk grubunu tanıyabiliriz ve her ikisini de göçmenler için eşit derecede zordur. T ilk 

grup göçün neden olabileceği değişikliklere bağlı bireysel tepkilere odaklanmıştır. Farklı 

kültürel ve sosyal normların adaptasyonu her insan için farklıdır. Kişinin değişikliklerle nasıl 

başa çıktığı ve yeni çevre ile nasıl yüzleştiği çok bireyseldir. Diğer grup, pratik konulardan 

(uygun hane bulmakta güçlükler gibi) birinin eğitiminin veya yeterliliklerinin tanınmaması, dil 

engelleri, yabancı bürokrasi ve birinin önyargı veya sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalması 

riskidir. Birincisi, kişinin ev sahibi ülkedeki zorluklara nasıl tepki verdiği ve ikincisi ise kişinin 

yeni ortamlara nasıl uyduğu. 

Bu zorluklara cevap olarak yapıcı ve uzun süreli çözümler bulmak için göçmenlerin sorunlarını 

ve ihtiyaçlarını belirlemek gerekir. Göçmenlerin farklı profilleri vardır ve bununla ilgili olarak 

farklı ihtiyaçları vardır. İhtiyaçların belirlenmesi ve haritalandırılması, bu ihtiyaçların izlenmesi 

için bir süreç yaratacaktır - bu, tüm süreçte değerlendirme ve takip yapılmasına olanak tanır. 

Hem göçmenlerin hem de paydaşların bu sürece mümkün olduğunca dahil olmaları çok 

önemlidir. Bu çözümler, yerel kurumlarla yerel düzeyde bireyler (göçmenler ve mülteciler), 

STK'lar ve sivil toplum kuruluşları arasında daha iyi bir uyum sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Uyum süreçleri, göçmenlerin refahını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok faktöre 

bağlıdır. Bir "yeni gelen" için ilk adım, en alakalı bilgileri en kısa zamanda elde etmektir. 

Varışta gerekli tüm hizmetlere ve acentelere, doğru bir şekilde hitap edildiğinde ulaşmak 

mümkündür. Destek, farklı paydaşlardan (yerel kurumlar, STK'lar, göçmenlerle çalışan 

kuruluşlar) değil, aynı zamanda, özellikle oluşabilecek tüm zorluklara aşina oldukları ve benzer 

deneyime sahip oldukları için zaten var olan diğer göçmenler ve yeni gelenlerden gelebilir. 

Zaten orada olan göçmenlerin bu süreçte önemli bir rolü olabilir ve bilgi ve deneyimlerini 

paylaşabilirler. Farklı bireysel göç öyküleri vardır ve her vakaya bireysel yaklaşım yapmak ve 

göçmenleri heterojen grup olarak gözlemlemek gerekir. 

UNESCO ve ILO'ya göre, teknik ve mesleki eğitim, kamu grupları arasında ayrım 

gözetmeksizin sosyal, ekonomik ve eğitimsel ihtiyaçları karşılayacak ulusal veya yerel 

noktalarda düzenlenmelidir. 

Hayat boyu eğitimin çeşitli amaçlar içermesi açısından çok önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu amaçlardan bazıları şöyledir: Bireyin gizli gücüne odaklanır ve daha fazla seçenek sunar, 

böylece kişisel gelişime yardımcı olur. Tüm kesimlere eşit eğitim vererek demokratik bir 

toplum yaratmaya hizmet eder. Bireylere kazandığı becerileri üretime dönüştürerek ekonomik 

kalkınmaya öncülük eder. 

En önemlisi cevap vermektir - bu yeni yeri eve nasıl yapar ve çağırırsınız? Kendini güvende ve 

kabul edilebilir hissetmenin mümkün olduğu, takdir edildiğin, değerlerin ve davranışların 

tanındığı ve saygı duyulduğu bir yer.  



 

 
 

Bu bölümde daha iyi bir sosyal entegrasyon ve içerme ile ilgili 3 farklı alan sunacağız ve 

hepsinin birbirine bağlı olduğunu ve daha bütünsel bir yaklaşım sunduğunu belirtmek 

önemlidir. 

a. Günlük yaşam aktiviteleri - bu aktiviteler ev sahibi ülkenin alışkanlıklarına, 

kurallarına ve düzenlemelerine bağlıdır - toplu taşıma işleri, sağlık sistemi, iş hukuku, 

krediler ve sigortalar, cinsel ve üreme hakları, yiyecek ve yemek değerleri, tatiller ve 

kültürel gelenekler vb. ) 

b. Sosyal aktiviteler ve boş zamanlar - toplum temelli aktiviteler, kültürler arası 

alışverişler, spor aktiviteleri, sanat ve kültür dahil programlar vb. 

c. Eğitim faaliyetleri ve kişisel destek - göçmenler için eğitim faaliyetlerinin nasıl 

organize edileceği (atölye çalışmaları, kurslar, eğitimler, seminerler), dil öğrenimi, 

çalışma kültürünü tanıma, kişisel ilişkiler, kişisel gelişim programı ve psikolojik veya 

benzeri destek türlerinin nasıl elde edileceği. 

1. Günlük Yaşam Aktiviteleri  

Günlük yaşam pratiği, hayatımızın önemli bir yönünü korumak için günlük olarak yaptığımız 

şeylerin rutinidir. Ev işleri aktiviteleri gibi basit bir şeyden sağlık hizmeti arama, iş bulma, 

eğitim, kişisel gelişim vb. Günlük uygulamaların karmaşıklığı çok basit olandan karmaşık olana 

kadar değişebilir. Günlük yaşamda işimizi daha az, daha iyi ve daha az sayıda sorunla daha 

verimli hale getirmek istiyoruz. Günlük yaşamdaki zorluklar, sosyal, fiziksel ve zihinsel refah 

ile ilişkili çok sayıda sorunu getirebilir.   Mülteciler ve göçmenler, toplumumuzdaki gündelik 

sorunların çoğundan daha fazla zarar görme riski altında olan en savunmasız gruptur. Çok farklı 

bölgelerden ve kültürel geçmişten geliyorlar ve genellikle hiç beklemedikleri bir varıştan 

itibaren zorluklarla karşılaşıyorlar. Bu zorluklar, yaşam düzenlemesini güvence altına almak, 

karmaşık sistemi anlamak, iş bulmak, yeni kültüre uyum ve psikolojik sıkıntıya kadar 

uzanmaktadır. İhtiyacı olan mültecilere ve göçmenlere yardım etmek ve en iyi strateji ve 

uygulamaları sağlayarak sosyal entegrasyonu teşvik etmek ev sahibi ülkenin 

sorumluluğundadır. Göçmenler birkaç yıldır entegrasyon kursları veya entegrasyon kursları 

olarak adlandırılmaktadır. Bu derslerin amacı göçmenlerin günlük yaşamda yerel dili 

anlamalarını sağlamak, böylece yaşadıkları topluma yaklaşabilmelerini ve o ülkenin yasal 

düzenini, kültürünü ve tarihini basit bir şekilde öğrenebilmelerini sağlamaktır. 

 

A. Barınma   

Barınma, her insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Konut eşitliği başarılı bir toplumsal 

bütünleşmenin kilit bir sonuç göstergesidir. Ailelerine katılmak için gelen göçmenlerin 

varışlarında iyi konaklama yerleri olabilir, çünkü çoğu ülkede aile birleşimi için şartlardan biri 

konaklamadır. Başka şartlarda gelenler, para yetersizliği veya uygun konaklama yeri bulmak 

için zaman bulmaktan dolayı konut bulmakta zorluk çekebilirler. Pazar fiyatları ve konaklama 

standardı, düşük gelirli göçmen ve mülteciler için mevcut konut seçeneklerini kısıtlamaktadır. 

Kiralama piyasası ve yerel alan hakkında bilgi eksikliği vardır ve ev sahibi ülkede borç para 

almak daha zordur, bu da onları standart dışı konut almaya zorlayabilir veya ev sahiplerinden 

ayrımcılık da yapabilir. Kolaylaştırılacak mülteci miktarı ile ilgili olarak, seçenekler farklı 

olabilir. Türkiye'de olduğu gibi hükümet sınırlardan büyük bir akın olduğu için konutu 



 

 
 

desteklemelidir. Ancak diğer AB ülkelerinde rakamlar çok yüksek değil ve STK'lar da ihtiyaç 

sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal refahla birlikte çalışıyor. 

Göçmenlerin ve mültecilerin iyi konut bulmalarına yardımcı olmayı amaçlayan farklı iyi 

uygulama projeleri vardır. Örneğin, Avusturya'daki “Volkshilfe Wien” ve İspanyol 

“Federación Rasinet” gibi bazı kuruluşlar göçmenler ve mülteciler için bir ev avı olarak 

çalışıyor. Ana hedefleri, göçmenlerin özel konut pazarındaki dezavantajlı konumlarını, 

bireysel olarak konut bulmalarına yardımcı olarak dengelemek. Göçmenlerin iyi bir konut 

bulmalarına yardımcı olacak diğer olası stratejiler, yerel konut piyasası, konut hakları ve 

hakları veya ayrımcılık durumunda rehberlik de dahil olmak üzere kamu konutlarına erişim 

hakkında temel bilgiler sağlamak olabilir. 

Volkshilfe Wien - https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/ 

Federación Rasinet – http://rasinet.org/quienes-somos/ 

 

B. Ulaşım   

Eğitim, iş, pazar ve sağlık hizmetlerine vb. Erişebilmek için günlük yaşamımızda ulaşım ve 

sistemle ilgili bilgilere erişim esastır. Göçmenler ve mülteciler özellikle ev sahibi ülkedeki 

ulaşım sistemiyle ilgili sorunlarla karşılaşmaktadır. Birincisi, ehliyetin çoğu ev sahibi ülkede 

tanınmayabilir ve nitelikli bir ehliyete sahip olmak pahalı olabilir ve çeşitli nedenlerle 

edinilmesi son derece zor olabilir. İkincisi, dil engeli nedeniyle yerel güzergah ve toplu taşıma 

hizmetlerini anlamak ve bulmak zordur. İlk aşamada göçmenlere ve mültecilere trafik kuralları, 

toplu taşıma güzergahı, bilet satın alma ve ulaşım yardım masası gibi ulaşım sistemi hakkında 

bilgi vermek önemlidir. Örneğin, Türkiye'deki birçok yerel hükümet, seyahat eden mültecilere 

yardımcı olmak için diğer dillerde çalışma kağıtları hazırlıyor. Özellikle toplu taşıma araçları 

çok dilli bilgi ekranları sağlar. 

 

C. Sağlık 

Ülkelerin çoğunun Türkiye, Portekiz ve Danimarka gibi göçmenler ve mülteciler için ücretsiz 

sağlık hizmetleri vardır. Uygun bilgi ve dil engeli bulunmaması, göçmenlerin ve mültecilerin 

çoğunun sağlık kurumlarını aramakta güçlük çekecektir. Bazı ülkelerde sosyal hizmetler 

departmanı, yeni göçmenlere ve mültecilere bu sorunlarla başa çıkmaları için bilgi veya 

rehberlik sağlamaktadır. Danimarka'da örnek olarak Kopenhag Uluslararası Evi var. 

Uluslararası ev, uluslararası vatandaşlara evrak işlerinden pratikliklere kadar gerekli tüm bilgi 

ve rehberlik konusunda yardımcı olur ve işlerin ilk aşamada sorunsuz bir şekilde ilerlemesini 

sağlar. Türkiye'de komşu ülkelerden gelen sakinler geçici bir kimlikle belgelenmekte, böylece 

sağlık kurumlarından hizmet alabilmek için yetkililer tarafından kaydedilip kontrol 

edilebilmektedir. 

International house Copenhagen - https://ihcph.kk.dk/ 

 

D. Sosyal Hizmetlere Erişim   

https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/
http://rasinet.org/quienes-somos/
https://ihcph.kk.dk/


 

 
 

Bir ülkede mevcut olan sosyal hizmet büyük olasılıkla diğer ülkelerden farklı olacaktır. 

Göçmenler ve mülteciler ev sahibi ülkeye taşındıklarında, dil ve bilgi eksikliği gibi çeşitli 

engeller nedeniyle ev sahibi ülkelerin karmaşık sistemlerini anlamak onlar için zordur. En 

büyük engelleri teşkil eden hizmetler arasında sağlık hizmetleri, eğitim, yasal tavsiye ve 

toplumdaki mevcut diğer tesislere erişim bulunmaktadır. Limited access to these services can 

cause negative consequences to the physical, mental and social health of an individual. Ayrıca, 

sağlık hizmetlerine ve kaliteli eğitime erişim temel bir insan hakkıdır ve sürdürülebilir 

kalkınmanın 2015 temel hedefleridir İyi sağlık ve kaliteli eğitime duyulan ihtiyaç ve erişim, 

olumsuz çalışma ve yaşam koşulları, ayrımcılık ve yeni sistemi, kültürü ve dili anlamadaki 

zorluklarından etkilenebilir. 

E. Gıda Güvensizliği  

Coğrafi ve iklim farklılıkları nedeniyle dünya 

çapında çeşitli gıdalar mevcuttur.  Yemek 

aynı zamanda herkesin kültürünün ülkeden 

ülkeye farklılık gösteren bir parçasıdır. 

Göçmenler ve mülteciler kültürlerinin bir 

parçası olarak yanlarında yiyecek ve 

geleneksel yemek pişirme tarzı getirmektedir. 

Başka bir ülkeye taşınırken birçok göçmen ve 

mülteci, çeşitli nedenlerden dolayı gıda 

güvensizliklerinden muzdariptir ve daha 

sonra sağlıklarını olumsuz yönde etkiler. 

Kültürel olarak arzu edilen gıda eksikliği ve 

yerel olarak mevcut gıdaya aşina olmama, 

ekonomik kısıtlamalar ve çeşitli dini gıda 

kurallarına uyma sorunları bu grupta gıda 

güvensizliği ile ilişkilidir. İsveç'te yapılan bir 

araştırma, sığınmacıların gıda ihtiyaçlarını 

karşılamadığını, sonuç olarak yeterli besin 

alımından yoksun olabileceğini 

göstermektedir. 2019 yılında Norveç'te 

yapılan bir araştırma, sığınmacıların% 

93'ünün farklı gıda güvensizliğinden 

muzdarip olduğunu bulmuştur. Bu grup arasında gıda güvensizliğini önlemek için, topluluk 

programları ve politikaları üzerindeki etkileri dikkate almak önemlidir. Topluluk temelli 

program örneğinden bazıları: 

Yerel insanlarla yemek pişirme dersi (sosyalleşme fırsatı sunun ve yerel yiyecekler hakkında 

bilgi edinin). 

- Farklı gıda maddelerini tanıtan kitapçıklar ve pişirme yöntemleri. 

Geleneksel yiyeceklerini satın alabilecekleri mağazalar (varsa) hakkında bilgi. 

- Mahalle toplantıları 



 

 
 

 “Next Door Family”, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz'de başarılı bir şekilde yürütülen “kapsayıcı 

mahalleler” konsepti altında geliştirilen bir projedir. Bu projede yerel bir aile, göçmen veya 

mülteci bir aileyi öğle veya akşam yemeklerinde karşılamayı kabul eder. göçmenler ile ev sahibi 

toplum arasındaki etkileşimi gıda paylaşımı ile birlikte getiriyor. Ayrıca sosyal ilişkileri daha 

etkin bir entegrasyona katkıda bulunmanın, engelleri kaldırmanın ve kültürel çeşitliliği 

desteklemenin bir yolu olarak güçlendiriyor. göçmenlerin ailesine yerel gıdaları tanıma fırsatı 

sunuyor.  

Next Door Family project - http://www.slovo21.cz/next-door-family 

 

“Mad til alle” mülteci ve göçmenlerle çalışan bir Danimarka kuruluşudur. Yiyecekleri gıda 

üreticileri, marketler ve gıda toptancılarından toplar ve mültecilere dağıtırlar. Ayrıca 

Danimarka gıda maddelerini tanımak isteyen mültecilere yemek kitapçığı ve yemek dersleri 

veriyorlar. Bu proje, gıda güvensizliğini en aza indirerek ve aynı zamanda gıda israfını azaltarak 

mültecilerin sağlığı ve refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Mad till alle project - http://madtilalle.com/index.php/om-projektet  

 

F. Göçmen ve mülteci çocukların eğitimi  

Mülteci çocukların eğitimde marjinal ve savunmasız gruplar olduğu evrensel olarak kabul 

edilse de, hem ev hem de ev sahibi ülkelerden okula kayıt oranı hakkında sınırlı veri 

bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda, çeşitli nedenlerden ötürü sığınmacı çocuklar arasında düşük 

okul ve üniversite kayıt oranı olduğu ortaya konmuştur. Kaliteli eğitime erişimin önündeki bazı 

engeller eğitim maliyeti, dil engeli, belge eksikliği ve karmaşık eğitim sistemlerinden 

kaynaklanan idari engeldir. 

Mülteci ve göçmenlerle çalışan kuruluşlar, sığınak çocuklarının okullara ve üniversitelere 

kaydını yaptırmak için etkili girişimlerde bulunabilirler. Mülteci çocuklar için eğitim sistemi 

hakkında bilgi ve rehberlik ile ani dil programları erken aşamada okula kabul edilmelerine 

yardımcı olabilir. Ayrıca, ders kitabı gibi öğrenme materyallerinin sağlanması mülteci ailesinin 

mali yükünü azaltabilir. Gerekli belge ve belgelere sahip olmayan mültecilerin sorunlarını 

gidermek için, ev sahibi bir ülkedeki kurumlar giriş sınavı veya mülakat gibi alternatif idari 

prosedürler geliştirmelidir. Hükümeti bu konuda inisiyatif almaya teşvik etmek için farklı 

kuruluşlar tarafından yapılabilecek farkındalık programlarına ve savunuculuklara ihtiyaç 

vardır. 

Suriyeli mültecilerle Türkiye'den gönüllü lise öğrencileri bir çalışma yürüttü. Öğrenciler 

birbirimizin derslerine / ödevlerine yardım etmek için haftada bir kez merkezimizde bir araya 

gelir ve birbirlerinin öğrenme yöntemleri hakkındaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanırlar. 

We Learn Together project -  http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23  

 

Dil becerisine sahip olmayan veya olmayan öğrencilere dil edinimi sağlamayı amaçlayan "Tek 

Dil Tek Çocuk Projesi" başladı. Oxford'un Akademi olarak yürüttüğü çalışmalar bölgemizde 

http://www.slovo21.cz/next-door-family
http://madtilalle.com/index.php/om-projektet
http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23


 

 
 

Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği işbirliğiyle hayata geçirilecek. Bir dil öğrenmek 

isteyen çocuklar ve yetişkinler projeye katılabilir. Eğitim ücretsizdir ve iki ay sürecektir. 

G. Mülteci Karşılama Kiti   

Mülteci karşılama kiti Portekiz'de uygulanan başarılı bir programdır. Göçmenler ve mülteciler 

için hoş geldiniz bilgi kiti, yukarıda belirtilen tüm sorunları ele alan önemli bir araçtır. Ülkede 

entegrasyonun ilk aşaması sırasında yardımcı olan temel bilgi ve rehberliği içerir. Bu kit, farklı 

dillerde mevcut olan bir mülteci rehberinden oluşmaktadır: karşılama mesajları, ev sahibi ülke 

hakkında açıklamalar, alışkanlıklar ve kültür ve vatandaşların ve mültecilerin temel haklarına 

atıf (aşı, sağlık, kadın hakları, eğitim), diğerleri arasında), sosyal koruma ile ilgili pratik bilgiler, 

faydalı telefon hatları ve diğerleri. 

Refugee welcome kit program - https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados 

 

Diğer programlar ve girişimler: 

İlki 2008 yılında Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen Kapadokya 

Kadın Toplantısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 1000'den fazla mülteci kadın, 

genç kız ve çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Kapadokya çevresindeki illerde yaşayan mülteci 

ve sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü her yıl Kapadokya'da SGDD saha 

ofisleri ile buluşarak kutlar ve yerel halk ve kadın hakları konusunda çalışan sivil toplum 

örgütleriyle görüşme fırsatı bulur. Bu etkinlik dünyada tektir. 

Traditional Cappadocia Meeting Project - https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-

bulusmasi/#more-2815  

Birlikte Festival - göçmen toplulukların yaşadıkları şehirle ve komşularıyla birlikte yaşamaları 

ile kurdukları ilişkileri yeniden düşünmek için düzenlenen bu proje, kentin ve vatandaşların 

anısına yerini aldı.. 

Together Festival Project - http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18  

 

Göçmenlere ve mültecilere bu bilgiyi sağlamanın başka farklı yolları da vardır, örneğin 

“Yardım Tavşanı” veya “Yardım Masası”. “Yardım Tavşanı”, yeni göçmenlere veya 

mültecilere ihtiyaç duydukları bilgiler konusunda yardım etmek için bir kişi atama 

konseptidir. Aynı kişiyle etkileşime girdiklerinde, her seferinde yeni bir kişiye sahip olmak 

yerine, iletişim kurmaları ve sorunlarını paylaşmaları daha kolaydır. 

The buddy program - https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way  

Refugees Welcome - https://refugeeswelcome.dk/ 

Integration networks - https://integrationsnet.dk/ 

Knowledge Center for integration - https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-

topmenu/profil/hvem-er-vi 

 

https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-bulusmasi/#more-2815
http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18
https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way
https://refugeeswelcome.dk/
https://integrationsnet.dk/
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi
https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-topmenu/profil/hvem-er-vi


 

 
 

2. Sosyal Aktiviteler ve boş zaman 

 

A. İçermeyi teşvik etmek için bir araç olarak sanat ve kültür 

Akademik araştırmacılar, göç sonrası çok kültürlü toplumların yaratılmasını kolaylaştırdığı ve 

içeriği haline geldiği için göçün sanatın gücünü anlıyorlar. Afro-Amerikan kültürü ve blues ve 

caz gibi türlerin gelişimi buna bir örnektir. Bunlar, heterojen kimliklerin ve eşit derecede farklı 

grupların birliğinden doğan sayısız sanatsal hareketin buzdağının sadece ucu. Bu deneyimler 

sayesinde çeşitliliğin yaratıcı ve üretken gücünü tanımak mümkündür. Bu sonuçların nasıl 

göründüğü, ilk gelenlerde pek görülmüyor, geçmiş aile tarihi ile şimdiki yaşamlar arasında 

derin bir gerilim içinde bulunan ikinci göçmen nesillerinde olduğu gibi. Bu nedenle, çoklu 

kimliklerinin bağlantı kanallarını bulmak zorunda kalmak, hissetmek ve yaşamak.3 

Sanat aynı zamanda bireylerin sosyal, politik ve kimlik ifadelerini de desteklemektedir. Tam 

olarak bunun için, hem yeni başlayanlar için hem diyalog ve etkileşim yaratmak için değil, aynı 

zamanda sanatı ve tam zamanlı bir istihdamı yeniden keşfedebilen bireylerin becerilerini ve 

ajanslarını ortaya çıkarmak için önemli ve yararlı bir araçtır. 

Modern devletler gittikçe artan bir şekilde vatandaşlık kültürel sürecine devam etmeye 

çalışıyorlar, görünürde ve görünmez sınırlar oluşturarak "biz" ve "onlar" arasında giderek daha 

fazla boşluk yaratıyorlar. Günlük uygulamalara dayanan bu dışlanma biçimlerine rağmen, 

değişim yerine buluşma eğilimi gösteren sanatsal güdüyle tezat oluşturmak mümkün değildir: 

sanat yerli olmaktan uzaktır, çünkü etkilere yanıt verdiği için, karışık, zor kategorizasyon ve 

bölünme , sanat "içeriden" ve "dışarıdan gelenler" arasındaki sınırların bulanıklaştığı, "saf 

kültür" fikrini caydıran bir alandır.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Africa EXPO – Art, Fashion and Food exhibition in Copenhagen, Denmark, November 2019. 

 
3 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15186/866160-1223864.pdf?sequence=2 
4 Kasinitz & Martiniello, 2019 



 

 
 

“Arte Migrante” in sosyal içerme için iyi uygulama örneği olarak 

Arte Migrante” grubu 2012 yılında gayri resmi olarak dünyaya geldi ve Latina'da geliştirilen 

bir projeden bir ipucu alıyordu ve organizasyon bugün görülen formu alarak Bologna'da 

yeniden önerildi. Bir antropoloji öğrencisi Tommaso Carturan, özellikle Kuzey'de ve İtalya 

dışındaki diğer yerlerde çok sayıda İtalyan kentini içeren gerçek bir hareket haline gelen bu 

girişimi başlattı. Toplamda 28 şehir var, bazılarında henüz yeni başladı ve bazılarında başlangıç 

aşamasında. Resmi olarak şu şehirlerde kurulmuştur: Bologna, Modena, Turin, Cuneo, Como, 

Reggio Emilia, Imola, Palermo, Padua, Settimo Torinese, Napoli, Trento, Rimini Alessandria, 

Pisa, Parma, Alba e Latina. Kıbrıs adasında da mevcuttur ve bir yıl boyunca deneyim 

Zaragoza'da da uygulanmıştır.5 Bu projenin genel konsepti, haftada bir kez bir araya gelen ve 

herhangi bir sanat biçimiyle kendilerini ifade edecek yer bulabilecekleri bir çevreye 

dayanmaktadır. 

Göçmen Sanatı toplantılarının amacı “sosyal sınırlardan” ve farklı kültürlerden insanları 

kapsamaktadır. Bu toplantılara birçok evsiz ve göçmen katılıyor. Müzik, şiir, tiyatro, dans, vb. 

Sanattır, genellikle günlük yaşamda buluşmayacak insanlar arasında topluluk, empati, kardeşlik 

anları yaratmak için kullanılır. Akşamları üniversite öğrencileri, evsizler, emekliler, mülteciler, 

sokak sanatçıları, aktivistler, Erasmus öğrencileri, farklı milletlerden ve yaşam koşullarına 

sahip insanlar tarafından katılıyor. Amaç bizi başka bir düzeye getirmek, maalesef toplumda 

yaygın olan önyargıları ve ırkçılığı yıkmak, çeşitliliğin zenginliğini arttırmaktır. Herkesin 

sanatsal yetenekleri, kültürel zenginlikleri, insan nitelikleri, diğerleriyle paylaşmak için yaşam 

bagajları vardır. Dolayısıyla amaç, sınırları olmayan bir dünyanın ufkunda adalet ilişkileri 

kurmaktır. 

Diğer programlar ve girişimler:  

Çocuklara unutulmaz bir gün vermeyi amaçlayan SGDD-ASAM'ın etkinliğinde, çocuklar çizgi 

film karakterlerini, dağıtılmış uçurtma, ip, top vb. kendi oyunlarını oyuncaklarla ve birbirlerine 

yaklaşma fırsatı yakaladı. 

SGDD-ASAM - https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871  

 

Türkiye'nin ilk Mülteci Film Günleri 2015 yılında ASAM Magic Lantern Sineması tarafından 

Ankara'da düzenlendi. Etkinlik, filmler ve belgeseller aracılığıyla toplumun mülteciler 

hakkındaki olumsuz algılarını kırmayı, konunun insan boyutuna dikkat çekmeyi ve farkındalığı 

artırmayı amaçladı. 

Turkey’s first Refugee Film Days- https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820  

Syrian Film Festival - https://syriandocdays.dk/ 

Arabian nights Festival -  https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/ 

 
5 http://www.artemigrante.eu/storage/app/media/documenti/Tesi-di-Tommaso-Carturan.pdf 

https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871
https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820
https://syriandocdays.dk/
https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/


 

 
 

Afro positivity network - https://www.afro-

positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-

kJEsWbaYOHn8 

Couleur café - https://couleurcafe.dk/en/ 

 

B. Spor aktiviteleri ile köprüler kurmak  

Aktif olmak için, insanların zevk aldıkları ve hayatımızın farklı alanlarına uyguladıkları bir spor 

aktivitesidir. Spor bu anlamda bu evrensel hakkın güçlü bir sembolünü temsil edebilir ve aynı 

zamanda bireyleri meşgul etmek ve tecrit ve ayrımcılık sorunlarını çözmek için etkili bir araçtır. 

Spor, en iyi sosyal etkinliklerden biridir ve entegrasyonu ve dahil edilmesini kolaylaştırmak 

için kullanılabilecek etkili bir araçtır; toplama ve katılımı teşvik eder ve ayrıca eğitim ve işe 

yerleştirme olasılığını temsil edebilir. Spor katılımı sağlığı, refahı ve sosyal içermeyi teşvik 

edebilir ve fiziksel ve psikolojik faydalar sağlar. Spor genellikle sadece fiziksel değil, aynı 

zamanda antisosyal davranışı azaltan, topluluk uyumunu arttıran, dil edinmeye yardımcı olan 

ve kendine güven ve kendine güven yaratan zihinsel sağlığı teşvik eden bir sosyal politika aracı 

olarak görülmektedir. 

 

 

Göçmen Toplulukları Dünya Kupası 

Balon Mundial, Turin merkezli bir İtalyan derneğidir ve organize bir spor etkinliğinin göçmen 

topluluklarını nasıl bir araya getirebileceği ve her türlü ayrımcılık ve ötekileştirme ile nasıl 

mücadele edebileceğine dair çok iyi bir örnek göstermektedir. 2007’den beri Her yıl Temmuz 

ayında, Balon Mundial, Torino'da yaşayan tüm farklı topluluklar arasında spor yoluyla kültürel 

etkileşimler yaratmayı amaçlayan Göçmen Toplulukları Dünya Kupası'nı düzenlemektedir. 

Başlangıçta, 11 oyuncu erkek futbol turnuvası olarak doğdu, ancak 2011'de kadınların etkinliğe 

spor katılımını teşvik etmek için, kadınlar beş oyuncu futbol şampiyonası da başlatıldı. Balon 

Mundial göçmen toplulukları dünya kupası her yıl katılımcılar, sporcular ve seyirciler 

tarafından beklenen, dünyanın farklı yerlerinden insanlar arasında kalıcı ilişkiler yaratabilen ve 

entegrasyon, dahil etme ve kültürlerarası iletişim ayrıca cinsiyet eşitliği ve adil oyun gibi 

konulara dikkat çeken bir etkinliktir. 

Balon Mundial - https://www.balonmundial.it/ 

 

DGI ve Yeni Nesil Erkek ve Kız Projesi 

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger -DGI, gençlerin kimlik oluşumlarına, gelişmelerine ve 

kendilerini anlamalarını güçlendirmelerine yardımcı olan Danimarka spor birliğidir. Proje 

Danimarka'nın sosyal alanlarında - Helsingør, Hillerød, Nivå, Farum ve Sandholm ve 

Sjælsmark iltica merkezleri tarafından yürütülmektedir. Gençlerin, dernek hayatı, gönüllülük 

ve çevrelerindeki demokratik toplum anlayışı ile ilgili yetkinlik kazanmalarına yardımcı olur. 

Amaç, dünya görüşlerini zenginleştirmek ve spor, politika, iş ve kültür alanlarında 

https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://www.afro-positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-kJEsWbaYOHn8
https://couleurcafe.dk/en/
https://www.balonmundial.it/


 

 
 

Danimarkalıdan farklı etnik kökene sahip gençler şeklinde rol modelleri sunmaktır. Bu, 

gençlere üzerinde düşünmeleri gereken bir şey verecek ve amaç, gençleri sosyal açıdan daha 

yetenekli ebeveynler yapmaktır.  

DGI and New generation boys and girls project – https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-

landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls 

 

 

Sara Omar, Danish and Kurdish writer giving a talk at workshop in New generation girls project, November 2019.   

LIBERI NANTES, 2007 yılında Roma'da kurulmuş bir dernektir ve topluluktaki mülteci ve 

sığınmacılar için sporun teşvik edilmesine yardımcı olur. Birkaç gönüllü tarafından başlatıldı, 

ancak o zamandan beri daha fazla insanla birlikte büyüdü ve sürekli gelişmektedir. Liberi 

Nantes, tamamen mülteciler, sığınmacılar ve zorunlu göç mağdurları tarafından oluşturulmuş 

bir Futbol Kulübü kurdu. Eğitim herkese açıktır ve ücretsizdir. Dernek, 2010 yılından bu yana 

Roma'nın kabul merkezlerinde yaşayan her iki cinsiyetten göçmen öğrenciler için ücretsiz bir 

İtalyanca dil kursu da düzenlemiştir. İtalyan okulu, Roma'daki kız ve erkek çocuklar için sivil, 

dilsel, ludik-tiyatro eğitiminin kültürel bir projesidir. Spor merkezi, rehabilitasyon sağlar ve 

katılımcıların çoğunu yeniden bir araya getirir ve ayrıca mahallede kapsayıcı bir ortam 

yaratmaktadır. 

Liberi nantes -  www.liberinantes.org 

 

3. Eğitim aktiviteleri ve kişisel destek  

Yeni ortamda bağımsızlık elde etmek için ekonomik bağımsızlığa ve sosyal kabullenmeye de 

ihtiyaç vardır. Süreç yeni bir kültür, dil öğrenimi ve yeni davranış kalıplarını benimsemekten 

ibarettir. Göçmenlerin başarılı bir şekilde entegrasyonu, kişisel ve mesleki potansiyellerinin 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls
http://www.liberinantes.org/


 

 
 

belirlenmesinin yanı sıra ihtiyaçlarının ve çıkarlarının değerlendirilmesini de gerektirir. 

Göçmenlerle çalışan kuruluşlar, nispeten kısa sürede bağımsızlık kazanmalarına yardımcı 

olmak için atölye çalışmaları, kurslar, eğitimler, seminerler, tematik günler vb. Şeklinde farklı 

programlar sunabilirler. 

Göçmenlerle düzenlenen eğitim faaliyetlerine odaklanılmalıdır: 

• güvenli bir alanda rehberlik ve danışmanlık  

• Farklı beceri düzeyine (veya becerilere sahip olmayan) ve farklı eğitim ve mesleki 

geçmişe sahip (veya onsuz) katılımcılara tavsiyelerde bulunma 

• öğrenim topluluğu kurma - bildiklerinizi ve bilmediklerinizi, nerede yapabileceğinizi 

söyleyebileceğiniz güvenli bir alan  

• geri bildirim ve yansıtma kültürü oluşturmak  

• paylaşım için alan sağlama - yargılamadan ve paylaşım için destek ve teşviklerle 

paylaşım için bir alan 

 

A. Eğitimler ve çalıştaylar 

Güvenli bir öğrenme alanı sağlamak ve resmi olmayan / yaygın öğrenme faaliyetlerinden zevk 

alma ve bunlardan faydalanma fırsatları sunmak önemlidir. Öğrenme sürecinde bireysel bir 

yaklaşım çok etkilidir ve öncelikle koçluk ve mentorluk tekniklerine ve akran desteğine 

dayanır. Topluluk ruhu oluşturmak ve topluluk üyelerini bir araya getirebilecek girişimleri ve 

eylemleri teşvik etmek, kolektif ve güvenli bir öğrenme alanının kurulmasına katkıda bulunur. 

Yaygın eğitim, savunmasız grupların doğrudan güçlendirilmesine yardımcı olan ve onlara 

eylemler ve etkileşimler için gerekli araçları sağlayan birçok kişisel gelişim tekniği ve yöntemi 

sunmaktadır. Göçmenler ve mülteciler, ilgili konularda gerekli bilgi ve eğitimi alabilir ve 

haklarına erişimde desteklenebilir, ancak topluma katılabilir ve karar alma politikalarını 

etkileyebilir. Onlara fikirlerini ifade etme fırsatı ve sektörler arası süreçlere katkıda 

bulunabilecekleri ve stratejik ve etkili işbirliklerinin oluşturulmasına yardımcı olabilecekleri 

bir yerdir. 



 

 
 

 

Team building workshop at Ubuntu house with participants from India, UK, Nepal and USA 

 

Yaratıcı olumlu öğrenme ortamı. Tutarlılık ve güvenilirlik hakkında bilgi edinmek için belirli 

miktarda rutine ihtiyacımız var ve bunun gerçekleşmesi için sakin ve odaklanmış zaman ve 

alana da ihtiyacımız vardır. Bir öğrenme ortamının öğrenme üzerinde büyük bir etkisi vardır ve 

güvenli ve misafirperver olması gerekir. Katılımcılar farklı duygularla geliyorlar ve gezinmek 

ve bir güvenlik hissi yaratmak zordur. Mekanın kendisinin hazırlanması öğrenme sürecine çok 

katkıda bulunabilir - mekânı hoş bir şekilde düzenlemek, kahve ve atıştırmalıklar hazırlamak, 

güzel müzik çalmak vb. Üretken bir ortam (keşif ve öğrenme fırsatları) yaratmak, kabul etme 

duygusu ve aynı zamanda ilginç olması ve eğlenmesi için. Doğru ortamı yaratır ve kurarsanız, 

herkes potansiyelleri ifade etme olanağına sahip olabilir. Zaman içinde derin bir güven ve 

işbirliği duygusu oluşturulmasını istiyoruz. Talimat yok, duygular var. (Bana sadece güven 

diyemezsin, onlar da söyleyecekler. İnsanlara işbirliği yapmasını söyleyemezsin).  

Bu duyguları oluşturmak nasıl mümkün olabilir? Güvenlik çemberi - bu, güven ve güvenin 

doğal bir tepkisini ve aidiyetini hissettiğimiz bir çemberdir. Tehlike, belirsizlik, rekabet, 

destekleyici ortamla çevriliyiz. Bu durumda odak, dairenin içindeki koşullara - güven 

duyduğumuz ve yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi doğal olarak birleştireceğimiz ve birlikte 

çalışabileceğimiz yerlerdir. En etkili tekniklerden bazıları: Beyin Fırtınası, İnteraktif 

Konuşmalar, Örnek Konuşmalar, Grup Tartışmaları, Rol Oynama Egzersizleri, Atölye 

Yöntemleri, Çalışma ziyaretleri ve Saha Egzersizleri. 

Diğer programlar ve girişimler:  

Education for migrants and refugees in Denmark - 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere 

Copenhagen school of entrepreneurship - https://cse.cbs.dk/ 

 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere
https://cse.cbs.dk/


 

 
 

B. Dil Kursları  

Analizler, varıştan kısa bir süre sonra katılan dil kurslarının daha sonra istihdam ve entegrasyon 

fırsatlarını önemli ölçüde artırdığını, ancak bireyin ihtiyaçlarına göre ayarlanması gerektiğini 

göstermiştir. Dil desteği tüm göçmenler için temel ihtiyaçlardan biridir. İlk olarak, özellikle 

hakları, yasal yükümlülükleri ve hizmetleri ile ilgili bilgilere erişmeye yardımcı olabilir. 

İkincisi, yerel toplulukla bağlantı kurmaya yardımcı olur ve bu, ev sahibi ülkelerde çok yaygın 

bir durum olan sosyal izolasyondan kaçınmanın mümkün olacağı şekildedir. 

Farklı ülkeler dil gereksinimleri hakkında farklı kurallar uygular ve bazı ülkeler yeni gelenler 

için hoş geldiniz dil kursları düzenler. Danimarka'da ikamet kartınızı aldığınızda ve 18 yaşından 

büyükseniz, yerel belediye tarafından sunulan Danimarka kurslarına katılabilirsiniz. 

Göçmenlere, birçok farklı ülkeden diğer öğrencilerle güvenli bir ortamda Danimarkalı öğrenme 

imkanı verir. Modül 1'den başlar ve iş uzmanı seviyesi olan modül 6'ya kadar gider. 

Yeni gelenler için Danimarka daki dil kursları: 

 https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0 

Dil etkileşim kafe ve kulüpleri  

https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes 

Çevrimiçi kurslar 

https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online 

İleri düzey ücretsiz dil kursları  

https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/ 

Türkiye’ye yeni gelenler için dil kursları: 

http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/  

https://ismek.ist/eng/default.aspx  

 

Diğer programlar ve girişimler: 

İngilizce "Venligboerne" dost canlısı sakinleri ifade eder ve diğerlerini nezaketle karşılamakla 

ilgilidir. Bu, günümüzde kelimeleri ve kibar hareketleri vurgulayan bir harekettir. 

Venligboerne cinsiyet, etnik köken, din, yaş ve siyasi bağlılıktan bağımsızdır ve yeni 

insanlarla açık kalplerle tanışmakla ilgilidir. Hjørring Belediyesi 500 sığınmacı tarafından 

kabul edildiğinde 2014 sonbaharında Merete Pilgaard tarafından başladı. Bu, arkadaş canlısı 

olmak isteyen insanları çağırdığı Friendly Living adlı basit bir Facebook grubuyla başladı. 

Başlangıçta 13 kişi katıldı ve daha sonra Dostu Sakin Mülteci Konseyi alt grubunu yarattı. 

Girişim o zamandan beri patlayıcı bir hızla büyüdü ve bugün 90'ın üzerinde şehirde gruplar 

var. Toplam 150.000 kişi bu grupların üyesidir ve göçmenler için sıcak bir ortam 

yaratmaktadır. 

Venlig boerne - http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/ 

https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0
https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes
https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online
https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/
http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/
https://ismek.ist/eng/default.aspx
http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/


 

 
 

Dil öğrenmek için ilginç bir örnek, mülteci babaların yeniden bir araya gelmeyi beklerken 

aileleri için yeni bir hayata hazırlanmalarına yardımcı olan Anaobaba TV programıdır. 

Suriye'den iki mülteci tarafından ailelerinin Danimarka'ya gelmesini beklerken başlatıldı. 

Baba rollerinde aktif kalmak istiyorlardı, ancak aynı zamanda daha hızlı entegrasyon süreci de 

gerçekleştiriyorlardı. Başlangıçta, özellikle aile birleşimi davalarıyla ilgili yasa ve 

yönetmeliklerin anlaşılmasına yardımcı olurlar. Daha sonra dil, kültür, işgücü piyasası, genel 

olarak toplumla ilgili etkinlikler düzenlerler. 

Anaobaba TV - http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/ 

 

Kızılay Toplum Merkezleri ("Göç ve Mülteci Hizmetleri"), çeşitli belediye merkezlerinin 

göçmenlerine, sivil toplum örgütleri tarafından sunulan çeşitli kurslara, Milli Eğitim 

Bakanlığına ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından imzalanan "Suriyeli Çocuklara" Türk 

Eğitim Sisteminin Entegrasyonu "(RESİMLER) projesi bu proje ve faaliyetlere örnek olarak 

gösterilebilir (“ Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemi ”). 

Kizilay - https://www.kizilay.org.tr/Home/Index  

 

Küçük Projeler İstanbul, MENA bölgesindeki çatışmaların yerinden edilmiş kişilere toplumun 

gelişimini, eğitimini ve güçlendirilmesini destekleyerek hayatlarını yeniden kurmalarına 

yardımcı olmaya kendini adamıştır. Toplum Merkezimiz bir güvenlik ve aidiyet yeri olarak 

tasarlanmıştır; bu alanda aileler, öğrenciler ve bireylerin İstanbul ve ötesindeki potansiyellerine 

tam olarak erişebilmeleri için en iyi fırsatları sağlamak amacıyla toplumla birlikte çalışmaya 

kararlıyız. Topluluk Merkezi içinde SPI, bir Kadın Sosyal Girişimi kurarak geçim desteği 

fırsatları sağlamaya çalışarak beceri geliştirme, gelir yaratma ve ekonomik entegrasyonu 

mümkün kılmaktadır. 

Small Projects Istanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/  

 

C. Bireysel oturumlar  

Mentorluk veya koçluk, göçmenler için etkili bir destek türüdür. Vurgu sadece gerekli bilgi 

sağlamak değil, aynı zamanda kişisel, sosyal, kültürel, eğitimsel ve profesyonel düzeyde ihtiyaç 

duyulan desteği sağlamaktır. Mentorluk ve koçluk tamamen geleceği planlamak ve hedeflere 

ulaşmakla ilgilidir. Mentor ve koç ilişkisini birlikte oluştururken, güven tesis etmek, farkındalık 

yaratmak, eylemler tasarlamak, hedefler planlamak ve belirlemek ve ilerleme ile hesap 

verebilirliği yönetmek gerekir. İyi ve istikrarlı bir ilişki kurmanın anahtarı etkili iletişimdir. 

Göçmenlerin mesleki eğitimindeki mentorluk hizmetleri verilen eğitime katkıda bulunabilir. 

Ayrıca, mesleki eğitim sürecinde yer alacaklar, bu eğitimin süresi ve göçmenlerin uygulama 

becerilerini geliştirme planları göçmenlerin mesleki eğitim kalitesini artırabilir. Örneğin, iş 

danışmanları, bir iş planına nasıl başlayacağınız hakkında temel bilgiler sağlar. Mentorlar önce 

katılımcılara bir iş kurmak için içsel motivasyonlarını açıklamalarında yardımcı olacak, yasal 

gerekliliklere genel bir bakış, iş fikirlerinin finansal fizibilitesinde netlik sağlayacak ve vizyon 

gelişimlerinin iş tarafına yardımcı olacaklardır. Katılımcılar, yasa, finans, muhasebe ve KDV, 

http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/
https://www.kizilay.org.tr/Home/Index
https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/


 

 
 

satış ve piyasa analizi hakkında temel bilgiler dahil olmak üzere araçları alacaklardır. Onları 

kendileri için daha fazla bilgi edinmeye teşvik etmek için yeterli bilgi. Ayrıca ağ oluşturma 

etkinlikleri aracılığıyla potansiyel müşterilere, iş ortaklarına ve yatırımcılara ticari erişim 

sağlayabilirler. 

Topluluk ruhu  

Katılımcılar, farklı kültürel geçmişe sahip aktif toplulukla tutarlı bir şekilde etkileşime 

girmelidir. Etkileşim yoluyla, kişisel ve mesleki gelişimleri için yararlı olan yeni beceri ve 

yetenekler edinme olasılığı vardır. Topluluk, “Çeşitlilikte birlik” fikrini teşvik eder, çünkü 

Öteki'nin paradigmasından farklılıkların insan etkileşimlerini zenginleştirdiği anlayışına 

dayanan daha karmaşık bir birliğe geçer. 

Aktif vatandaşlığı teşvik etmeye yardımcı olur ve kuşaklar arası yaklaşım diğer sosyal bilinçli 

ve çeşitli katılımcılar arasında çok isteklidir. Bu, benlik saygısı ve sosyal sermaye yaratır ve 

onlara fikir ekranlarının topluluklarında test edilmesini sağlar. Mentorların yanı sıra, göçmen 

kökenli rol modellerini dahil etmek çok etkilidir. Deneyimler, rol modellerinin özellikle 

dinleyicilerle aynı kültürel veya sosyal arka planı paylaşıyorlarsa olumlu etkilediğini, ilham 

verdiğini ve motive ettiğini göstermiştir. 

 

Hikaye Anlatımı 

Yöntem olarak hikaye anlatımının göçmenlerin ve mültecilerin güçlendirilmesi üzerinde büyük 

etkisi vardır. Yaşam öykülerini paylaşma ve güvenli, teşvik edici ve kapsayıcı bir sosyal 

ortamda birbirlerinin deneyimlerinden öğrenme ve ilham alma fırsatı verir. Fikir, her birimizin 

paylaşmaya değer ve çok şey öğrenebileceğimiz benzersiz bir yaşam hikayesine sahip olduğu 

inancından kaynaklanmaktadır. Fikir ayrıca şu sözlerle de yankılanıyor: Hikayemi anlatıyorum, 

bu yüzden öyleyim. 6 

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü kutlamaları için her yıl Sınırları Aşmak etkinliği, Kopenhag, 

Danimarka'da düzenlemektedir. Etkinliğin adı, hareket halindeki Kadınlar - ve Danimarka'da 

yaşayan ve çalışan farklı etnik kökene sahip kadınlardan hikaye anlatımı şeklinde güçlü 

hikayeler gösteriyor. Kadınların kişisel öyküleri kendi şartlarında nasıl karar verdiklerini veya 

sosyal, kültürel ve / veya fiziksel sınırlar arasında ilerlemeye zorlandıkları için göstermektedir. 

Bunlar, rol modeli haline gelmek için birçok olasılığa karşı çıkmış kadınlar. Bunun gibi 

etkinlikler, toplulukların diğer üyelerine, özellikle de benzer yaşam geçmişine sahip olanlara 

ilham verir, onları motive eder ve teşvik etmektedir. 

 

 
6 https://crossingborders.dk/  

https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf  

 

https://crossingborders.dk/
https://crossingborders.dk/wp-content/uploads/2019/12/Food-For-Thought-Booklet.pdf


 

 
 

 

Women on the move, Copenhagen, Denmark March 2020. 

 

D. KİŞİSEL DESTEK 

Göç, bir kişinin genel refahı için birçok zorlukla birlikte gelir. Büyük yaşam değişiklikleri ve 

potansiyel travmatik olaylar getirebilir - ülkeyi terk etme veya adaptasyon ve hedef ülkede yeni 

bir hayat kurma süreci. Genel refah üzerinde büyük etki, belirsizlik hissidir. Genel sağlık 

koşullarını iyileştirmek için, göçmenlerle (psikologlar, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları, 

gönüllüler, çevirmenler) çalışan tüm insanların kültürel hassasiyetine yönelik eğitim 

geliştirilmesi önerilir. 

Aynı olayın sonuçlarının değişebileceğini ve bunun bireysel bir seviye olduğunu belirtmek 

önemlidir - aynı olayda kişiden kişiye farklı kişisel tepkiler vardır. Bir olaya göre psikolojik 

tepki, hem olayın kendisine hem de olayı yaşayan kişinin algısına ve özelliklerine bağlı 

olacaktır. Bu anlamda, oluşturulan tüm faaliyetler, bireysel bir yaklaşıma sahip olma ihtiyacını 

eğitmek ve güçlendirmek içindir. 

 Gerekli desteği sağlamak için ihtiyacımız olanlar: 

• Güven tesis etmek - ortak bir değer sistemi kurmak ya da diğerlerinin kültürel 

normlarından ve değerlerinden haberdar olmak önemlidir. 

• Anlayış ve anlayışı ifade etmek - baskı yapmak değil, birinin faaliyetlere katılmak 

isteyip istemediğini, birinin kendisi / duyguları hakkında konuşmak ve birini sınırların 

ötesine geçmemek istediği takdirde duyarlı olmak ve tanımak önemlidir.   

• Güçlendirme - kişisel değer duygusunu sürdürmek ve böylece dayanıklılıklarını 

arttırmak için kendilerini ifade etmeye yardımcı olun. 

 



 

 
 

Esnek olmak, uyarlanabilir işlevini, yaşayabilirliğini veya gelişimini tehdit eden önemli 

rahatsızlıklara dayanma veya bunlardan kurtulma kapasitesine sahip olmak anlamına gelir. 

Esnek bir insan iyi sosyal ve iletişim becerilerine, problem çözme becerilerine, iyi akıl yürütme 

yeteneğine, yansıtma kapasitesine, empatiye, iyimserliğe ve mizah anlayışına sahiptir. 

Bir kişinin esneklik kapasitesini arttırmaya çalışırsak, şunları sağlamalıyız: 

• Fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel güvenlik: 

• Birinin kendileri, diğerleri ve dünya hakkında bilgi edinmesini sağlayan güvenilir bir 

bağlantı / ilişki 

• Güven, hedef ve umut geliştirme fırsatı 

• Güvenli hata yapma şansı 

• Özerklik geliştirme ve iyi kararlar vermeyi bilme şansı 

• Olumlu bir rol modeli - personelin yansıtıcı olması ve kendilerine bakması gerekir 

“Dayanıklı insanlar sıkıntılara karşı koyabilir, belirsizlikle baş edebilir ve travmatik 

olaylardan veya bölümlerden daha başarılı bir şekilde iyileşebilir.” 

Brigid Daniel, Chair of Social Work, University of Stirling 

 

Yeni bir hayat kurmaya başlayacakları bir ülkeye gelen bir kişi - bu aşama genellikle varoluşsal 

sorunları çözmeyi, kişinin kendi hayatının kontrolünü yeniden kurmayı ve kişinin psikolojik 

durumunu stabilize etmeyi içerir. Bu aşamalardan başarılı bir şekilde geçmenin anahtarı, 

istikrarlı ve besleyici bir ortamın yanı sıra güçlü sosyal destektir. Yerel topluluk, bir kişinin 

refahını korumak için en büyük kaynaktır. Tecrit ve yalnızlık duygularından kaçınmaya 

yardımcı olur ve kabul ve aidiyet hissi verir. 

 

Kişisel ve psikolojik destek veren program ve organizasyonlar:  

Dignity - https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/ 

Trampoline house - http://campcph.org/about-trampoline-house 

Women Refugee Route - https://www.womenrefugeeroute.org/ 

International Rehabilitation Council for torture victims - https://irct.org/ 

Exitcirclen - https://exitcirklen.dk/ 

Small Projects İstanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/  

 

 

 

https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/
http://campcph.org/about-trampoline-house
https://www.womenrefugeeroute.org/
https://irct.org/
https://exitcirklen.dk/
https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Irkçılık ve ayrımcılık 

 Universita Ca’Foscari Venezia  

 

 

 

 

1. AB düzeyinde ırk ayrımcılığına karşı düzenleme 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irkçılık, Avrupa kamuoyunun son yıllardaki tartışmalarında ilgili bir konu olarak ortaya 

çıkmıştır. AB düzeyinde ırksal ayrımcılık da dahil olmak üzere her türlü ayrımcılıkla 

mücadele girişimi, şimdi Amsterdam Antlaşması'nın 13. maddesi ve ırksal ayrımcılık 

özgürlüğünü göz önünde bulunduran Irk Eşitliği Yönergesi (2000/43 / EC) tarafından 

meşrulaştırılmaktadır. insan hakkı. Avrupa bölgesinde artan göçmen sayısının ardından 

bu konu daha da önem kazanmıştır. Adrian Favell'in (1998) yaklaşık 20 yıl önce belirttiği 

gibi, ırk şimdi bir dizi sosyal meselenin bir parçası ve bu nedenle sosyal hareketleri, 

kamusal tartışmaları ve söylemsel kurumsal uyumu da teşvik eden çok önemli bir 

toplumsal endişe. 

AB kurumları, AB bölgesinde ırkçılık karşıtı hareketlerin güçlendirilmesinde her zaman 

kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Nitekim, anti-ırkçı örgütlerin önemi son yıllarda 

vurgulanmış ve kaynaklar sürekli artmıştır. Chopin ve Niessen, AB'nin ırk ayrımcılığına 

karşı taahhüdünün birkaç yıl önce başladığını hatırlatıyor: 

 

Birliğin kurumları arasında etkili eyleme geçmeye istekli olduğuna dair kanıtlar vardır. 

AP, Evrigenis raporunu 1986'da ve Ford raporunu 1991'de hazırladı ve bir direktif dahil 

olmak üzere önlemler için baskı yapmaya devam etti. Komisyon, eski antlaşmaların 

kısıtlamaları dahilinde mümkün olan her şeyi yapmıştır: ırkçılık karşıtı projelere mali 

destek vermek, ayrımcılığa karşı iyi bir istihdam uygulaması kodu üretmek için sosyal 

ortaklarla işbirliği yapmak, ayrımcılıkla mücadele yasalarının çalışmalarına sponsor 

olmak Üye Devletler, ve son zamanlarda başarılı bir şekilde Irkçılık, Yabancı düşmanlığı 

İzleme Merkezi kurulması ve 1997 Avrupa Irkçılık, Yabancı düşmanlığı ve Anti-

Semitizme Karşı Yıl yapmak için çalışıyor. Ekonomik ve Sosyal Komite uzun zamandır 

yasama ve diğer tedbirleri istedi. Bölgeler Komitesi de harekete geçme çağrısında 

bulundu (1998: 18). 



 

 
 

Bu erken aşamadaki inisiyatif düzeyi korunmuştur (Cram 1997) ve son yirmi yılda tüm 

AB organları, hareketleri destekleyerek ve ırkçı aktivistleri AB organlarının önemli 

kurumsal aktörleri olarak tanıyarak ırkçılığa karşı politikalarında proaktif davranmıştır 

Avrupa kurumlarının çabaları da yasama düzeyinde çok büyük olmuştur. 2000 yılında 

yürürlüğe giren yukarıda belirtilen Irk Eşitliği Yönergesi, Avrupa Birliği Üye 

Devletlerinin ırksal veya etnik kökene bakılmaksızın kişiler arasında eşit muamele, 

özgürlük ve haklar sağlamasını zorunlu kılmaktadır. “Eşit fırsatlar” 2007'de AB’nin 

siyasi gündeminde resmi bir öncelik haline geldi ve Üye Devletleri Avrupa Herkes için 

Eşit Fırsatlar Yılı için ulusal stratejiler geliştirmeye teşvik etmiştir. 

Avrupa direktifinin dört ana hedefi vardır: 

 

- Eşit muamele ve ayrımcılık yapmama hakkı konusunda bilinçlendirmek; 

- Cinsiyet ayrımcılığı da dahil olmak üzere ayrımcılık mağduru grupların toplumuna 

girişimi ve katılımını artırmak 

- Çeşitliliği ve eşitliği teşvik etmek; 

- Uyumlu bir toplumsal yapı oluşturun. 

 

Irk Eşitliği Yönergesi'ne ek olarak, AB bölgesinde ırk ayrımcılığında yasal koruma 

çerçevesinin tamamı şunları içerir: 

 

- önyargı veya ayrımcılık güdüsü altında işlenen bir suçla uğraşanlara özellikle dikkat 

ederek, tüm suç mağdurlarının hakları, desteği ve korunması konusunda asgari standartlar 

belirleyen Mağdurlar Hakkı Direktifi (2012/29 / EU Direktifi); 

 

- Görsel-işitsel ticari iletişimde ayrımcılığın teşvik edilmesini onaylayan Görsel-İşitsel 

Medya Hizmetleri Direktifi (2010/13 / EU Direktifi); 

 

- istihdam alanında çeşitli nedenlerle ayrımcılığı yasaklayan İstihdamda Eşitlik Direktifi 

(2000/78 / EC sayılı Direktif); 

 

- sınır kontrolleri sırasında ayrımcılığı yasaklayan mevzuat. 

 

Bilgi alışverişini artırmak ve kolaylaştırmak için, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve diğer 

hoşgörüsüzlük biçimleriyle mücadele konusunda AB Yüksek Düzeyli grubu oluşturuldu. 

Irkçılık ve ayrımcılık konularında en önemli AB uzmanlarından bazılarını bir araya 

getiren bu grup, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı tepkileri iyileştirmek amacıyla 

Avrupa Komisyonu tarafından kuruldu. 



 

 
 

Bu sürekli çabalara rağmen, 

ulusal ve Avrupa kurumları 

tarafından yayınlanan pek çok 

yıllık rapor hala ırk 

ayrımcılığının, yani bireyin 

kökenine dayalı ayrımcılığın 

AB bölgesindeki en yaygın 

ayrımcılık biçimi olduğunu 

göstermektedir. ENAR'ın 

(Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı) 

en son Gölge Raporu'nda 

iddia ettiği gibi, “2013-2017 

Avrupa'sında İstihdamda Irkçılık ve Ayrımcılık”, ancak 2013-2017 arasında ulusal ve 

yerel liderliğindeki ilerici politika ve uygulama gelişmeleri olmuştur. hükümetlerin yanı 

sıra sivil toplum örgütleri ve araştırma departmanları […] etnik azınlıkların işe alım 

süreçlerinden geçme şansları daha azdır ”(Enar 2017: 3). Ayrıca Rapor, “göçmenlerin ve 

etnik azınlıkların hiyerarşi ve daha düşük ücretlerin altında işlere sahip olma eğiliminde 

olduklarını” (s. 4) ve “çok daha yüksek bir işsizlik oranının ve bazı işlerde, pozisyonlarda 

veya sektörlerde aşırı temsil edildiğini” (p 4). Vurgulamaktadır.  

İşyerinde ırksal önyargı ve ayrımcılık “göçmenler ve etnik azınlıklar için zor ve şiddet 

içeren deneyimlere yol açmıştır” (s. 5). Rapora göre, cinsiyet ve rengin kesişimsel 

birleşimi daha da şiddetli bir ayrımcılık oluşturuyor, Avrupa'daki renk kadınları ırk, 

cinsiyet ve sınıfın kesişmesi sonucunda işgücü piyasasında birçok engelle karşılaşıyor. 

Ayrımcılık, sömürü ve cinsel tacize karşı özellikle savunmasızdırlar, yüksek nitelikli aşırı 

yeterlilik oranları ve belirli sektörlerde, özellikle ev işlerinde ayrımcılık yaşarlar (s.5). 

İnsan ten rengi hala bireylerin günlük yaşamlarında fark yaratır. 2012 ENAR’ın 

raporunda belirtildiği gibi: 

İstihdam bağlamında Afrika kökenli insanlara yönelik ayrımcılık Avrupa Birliği'nin her 

tarafından vurgulanmaktadır. Raporlama dönemi boyunca işgücü piyasasında ayrımcılığa 

uğrayan grupların durumunu açıklayan Avrupa çapında bir araştırma yoktur, ancak tek 

tek ülkelerdeki veya belirli alt gruplardaki anekdot kanıtları ve araştırmalar, Afrika 

kökenli insanların daha olası olduğunu göstermektedir. işsiz, işe alım sürecinde 

ayrımcılıkla karşılaşmak, niteliklerini yansıtmayan işlerde çalışmak ve iş yerinde tacizle 

karşılaşmak. 

Avrupa'daki siyahların dörtte biri işyerinde veya iş ararken ırksal ayrımcılıkla karşı 

karşıyadır. Bazı AB ülkelerinde gençlerin% 76'sı genel nüfusun% 8'ine kıyasla iş, eğitim 

veya öğretimde değildir.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa'daki Müslüman göçmenlerin durumu farklı değil. 2019 ECRI’nin yıllık raporu, 

özellikle son on yılda birçok Avrupa ülkesinde milliyetçi ve yabancı düşmanlığı siyasi 

partilerinin yükselmesi sonucunda, Avrupa'daki kalıcı İslamofobiyi gündeme getiriyor: 

Yabancı düşmanlığı milliyetçiliği, İslam'ı birçok Üye Devletin ulusal kültürüne ve 

kimliğine yabancı bir din olarak tasvir eden İslamofobinin çeşitli formlarında ifade 

edilmeye devam etmektedir. Böyle bir söylem, genellikle insan haklarının evrenselliği ile 

keskin bir tezat oluşturan Müslümanların dışlanması ve ayrımcılığına yönelik ilk adımdır. 

Ayrıca dinlerinin görünür işaretlerini giyen Müslümanların hoşgörüsüzlüğe, nefret 

söylemine ve hatta nefret saikli şiddete karşı savunmasız kalmasına katkıda bulunur. 

Birçok durumda, kesişimsel ayrımcılık durumu daha da kötüleştirir, örneğin Siyah 

Müslümanlar veya Müslüman kadınlar için.  

 

Özetle, Avrupa'da ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığının yayılması endişe verici 

düzeylere ulaşmıştır. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2019 Raporunda 

bildirilen rakamlar bunun açık bir kanıtıdır. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği'nin koruma ve eylemlerinin uygulanması tüm Üye Devletlerde açıkça 

homojen ve tutarlı olmamıştır. AB'nin ulusal politikaları ırksal ayrımcılığa karşı uyumlu 

hale getirmek için daha fazla çaba göstermesi acil ve önemli görünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. A short glossary to understand racism and racial discrimination 

 

 Irk - 'Irk' terimi 18. yüzyılda bilimde uzun bir geçmişe (biyoloji, antropoloji vb.) sahiptir. 

Bir tür içindeki bir grup yerel veya üreme popülasyonunun tanımlanması amaçlanmıştır. 

Yerel popülasyondan daha büyük alt-spesifik 

gruplar için kullanıldı. Yani, yarış her zaman 

coğrafi bir yarış olmuştur. Bununla birlikte, 

doğanın yanlış anlaşılmasına dayandığı için, 

insanların inişlerinden veya coğrafyalarından 

kaynaklanan fiziksel ve kültürel benzerlikler 

temelinde keyfi bir sınıflandırmadır (Hudson 

1996). Kişilik ve kültür, mikrop plazmasının 

bir parçası olarak nesilden nesile aktarılamaz:  

Böyle bir “ırk” kavramının bilimsel gerçekte 

veya başka herhangi bir kanıtlanabilir 

gerçekte temeli yoktur. Bu saf bir efsane ve 

trajik çağımızın trajik efsanesidir. Trajik, 

çünkü zamanımızdaki birçok insan tarafından şu ya da bu şekilde eyleme geçildiğine 

inanılıyor ve temel oluşturuyor (Montagu 1945: 37) 

Bu yüzden, insanların 'insan ırkları' yerine 'ırksallaştırılması' veya 'ırksallaştırılması''ndan 

daha iyi bahsetmeliyiz (Hudson 1996: 259). 

Irkçılık - Davranışsal, motivasyonel ve bilişsel özellikler üzerinde tanımlanabilir, ancak 

temel olarak insanların kültürleri ve kişilikleri belirleyebilen spesifik veya fiziksel 

özelliklere sahip olduğu inancıdır. Bu inanç, farklı veya aşağı insan ırklarının bir parçası 

olduğuna inanılan insanlara karşı saldırgan veya saldırgan davranışlara dönüşebilir. 

Irkçılık aynı zamanda insan ırkları hakkındaki tehlikeli mitlerden kaynaklanan bir ideoloji 

olabilir. 

Irk ayrımcılığı - Birisi kökenine veya cilt rengine göre eşit muamele görmediğinde 

ortaya çıkar. 

Dolaylı ırksal ayrımcılık - Uygulamalara veya davranışlara, bireylere eşit muamele 

ederek “tarafsız” veya “adil” gibi göründüklerinde ortaya çıkar, ancak belirli bir ırksal, 

ulusal veya etnik gruba mensup kişilerin daha yüksek bir oranını olumsuz yönde 

etkileyebilirler. 

Azınlık grubu - Bu terim, dezavantajlı, yetersiz ayrıcalıklı, dışlanmış, ayrımcılığa maruz 

kalan veya sömürülen bir grup insanı tanımlar 

Irksal taciz - Birinin davranışı, kökeni veya ten rengi nedeniyle bir kişiyi veya grubu 

rahatsız ettiğinde, aşağıladığında veya sindirdiğinde ortaya çıkar. 



 

 
 

Irksal nefret (veya kötülük) - Bir kişiyi veya bir grup insanı ten rengine veya kökenine 

dayanarak rahatsız etmek, aşağılamak, aşağılamak veya korkutmak amacıyla hedefleyen 

halka açık bir eylemdir. Bu eylemler şunları içerebilir: ırkçı grafiti, konuşmalar, posterler 

veya kamuoyunda kötüye kullanım. 

Irksal sınıflama – Irkçı insanlar için önemli çıkarımları olan bir klişeleştirme biçimidir. 

AB Komisyonu, ırksal profili, bir kişiyi ayırmak için ırk, renk, etnik köken, soy, din veya 

menşe yeri ile ilgili klişelere dayanan güvenlik, güvenlik veya kamu koruması 

gerekçesiyle gerçekleştirilen herhangi bir eylem olarak tanımlamıştır. daha fazla inceleme 

veya farklı tedavi.   

 

Önyargı ve önyargı - Irk ayrımcılığı, birisinin ırkçı insanlar hakkında açık önyargı, 

düşmanlık veya olumsuz duygular nedeniyle meydana gelebilir. Bununla birlikte, renk, 

kültür, ulusal veya etnik kökene dayalı önyargı nedeniyle de ortaya çıkabilir. 

Stereotipleme - Belirli bir etnik, ulusal, kültürel veya etnik gruba atfedilen 

genelleştirilmiş özellikler ve özellikler kümesidir. 

 

Yabancı düşmanlığı - Yabancıların veya yabancıların veya kültürlerinin nefreti veya 

korkusudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Irksal aşağılama ve nefret söylemi 

Nefret söylemi, kısmen sosyal medyanın yaygın kullanımı nedeniyle, ırkçılık ve ayrımcılıkla 

özünde bağlantılı bir sosyal ve politik anahtar 

endişe olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde, 

nefret söylemi, “genellikle karmaşık, birbirine 

kenetlenen bir dizi eylem, bazıları fiziksel, 

bazıları sözel, bazıları sembolik” olan ve “korku 

atmosferi” yaratan “bir boyun eğme 

mekanizması” korkutma, taciz ve ayrımcılık 

(Nielsen 2002: 266) olarak 

tanımlanmıştır.”(Lederer, Delgado 1995: 5). 

Önyargı uzmanları, önyargının bireysel olumsuz 

kalıpyargılardan ve eylemlerden daha fazlasını 

içerdiğini vurgulamaktadır. Bobo'ya göre, 

önyargı “merkezi olarak grupların ırksallaştırılmış bir toplumsal düzende göreceli bir statüde 

konumlandırılmasına yönelik en büyük taahhüdü” (Bobo 1999: 447) içerir. Eğer önyargı 

göreceli grup konumu ile ilgiliyse, o zaman halk nefret söylemi, bu tür sosyal hiyerarşilerin 

günlük temelde nasıl inşa edildiğine ve güçlendirildiğine dair net bir örnek sunar. Bu 

nedenle, nefret söylemi temel olarak bireylerin veya sosyal grupların itibarının, genellikle 

belirli bir ulusal, etnik veya dini özelliklerle basmakalıp, bu gruba karşı düşmanlığa, şiddete 

ve ayrımcılığa teşvik edilmesiyle birlikte reddedilmesidir. Sonuç olarak, bireyler veya 

gruplar arasındaki eşitlik ve onurun eşitlik ilkelerine aykırı ve bireyler veya gruplar 

arasındaki kültürel farklılıklara saygı göstererek özgürlük ve haklarını tehlikeye atar. Avrupa 

Konseyi tarafından yayınlanan nefret söylemi El Kitabına göre, aşağıdakiler gibi çeşitli 

durumlar içermektedir: 

▪ Race bir ırka ait olma gerekçesiyle ırksal veya başka bir deyişle, kişilere veya kişi 

gruplarına yönelik olarak yönlendirilen ırksal kışkırtma;; 

▪ Beli inananlar ve inanmayanlar arasındaki bir ayrım temelinde hartred ile teşvik 

edilebilecek dini gerekçelerle hart edilmeye teşvik; 

▪ Agresif milliyetçilik tarafından ifade edilen ”hoşgörüsüzlüğe dayanan diğer hartred 

biçimlerine tahrik (Weber 2009: 3-4). 

 

Avrupa Konseyi'nin (97) 20 sayılı Tavsiye Kararı uyarınca, 30 Ekim 1997 - “'nefret 

söylemi' terimi, ırksal nefreti, yabancı düşmanlığını, anti-Semitizmi yayan, kışkırtan ya 

da teşvik eden her türlü ifade biçimini kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. hoşgörüsüzlüğe 

dayalı diğer nefret biçimleri: agresif milliyetçilik ve etnosentrizm tarafından ifade edilen 

hoşgörüsüzlük, azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara karşı ayrımcılık ve 

düşmanlık ”. Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanan ceza hukuku yoluyla ırkçılık 

ve yabancı düşmanlığının çeşitli biçimleri ve ifadeleriyle mücadeleye ilişkin 28 Kasım 

2008 tarih ve 2008/913 / JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı “ırkçılık ve yabancı 



 

 
 

düşmanlığının ilkelerin doğrudan ihlal edildiğini doğrulamaktadır. özgürlük, demokrasi, 

insan haklarına saygı ve temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne, Avrupa Birliği'nin 

dayandığı ve Üye Devletler için ortak olan ilkelere ”.  

Avrupa Birliği son zamanlarda nefret söylemine olan bağlılığını artan bir vurgu ile tekrar 

teyit etti. Mayıs 2016'da Komisyon, yasadışı nefret söyleminin çevrimiçi yayılmasını 

önlemek ve yayılmasını önlemek için Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube ile 

“çevrimiçi yasadışı nefret söylemine karşı koyma konusundaki davranış kuralları” 

üzerinde anlaştı. 2018 yılında Instagram, Google+, Snapchat ve Dailymotion Davranış 

Kurallarına katıldı. Jeuxvideo.com Ocak 2019'da katıldı. 

AB Davranış Kuralları çevrimiçi yasadışı nefret söylemine güçlü bir yanıt vermek için 

oluşturulmuştur. Etkinliğinin son değerlendirmesi, Komisyon girişiminin olumlu 

sonuçlar verdiğini göstermektedir: BT şirketleri şimdi işaretli içeriğin% 89'unu 24 saat 

içinde değerlendirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V. Dahiliyet ve katılım konuları 

Popa Ioana Andreea, Predict CSD Consulting  

 

 

 

1. Katılım teorilerine giriş  

 

Yakın tarih boyunca Avrupa, ya tarihsel olaylar, siyasi istikrarsızlık, ekonomi 

politikalarındaki değişiklikler ya da daha iyi istihdam beklentileri vaadiyle ortaya çıkan 

sürekli değişen bir göç akışı gördü. Göçmenlerin entegrasyonu söz konusu olduğunda 

ortaya çıkan çeşitli faktörleri hem ekonomik açıdan hem de sosyal ve kültürel olarak 

değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla sayısız çalışma yapılmıştır. Entegrasyonu 

teşvik edecek ve genel etkisinin olumlu olarak algılanmasını sağlayacak politikalar 

oluşturmak ve önlemler uygulamak söz konusu olduğunda, fenomeni ve değişkenlerini 

derinlemesine anlamak şarttır. 

Uluslararası Göç Örgütü:  

“«Entegrasyon »göçmenlerin hem bireyler hem de gruplar olarak topluma kabul edilme 

süreci olarak tanımlanabilir. Genellikle göçmenler ve alıcı toplumlar tarafından iki yönlü 

bir adaptasyon sürecine atıfta bulunurken, ev sahibi bir toplumun kabulü için özel 

gereklilikler ülkeden ülkeye değişir. Entegrasyonun sorumluluğu birçok aktöre aittir: 

göçmenlerin kendileri, ev sahibi hükümetler, çeşitli kamu ve özel kurumlar ve 

topluluklar.”7  

 

Göçmenlerin entegrasyonuna adanmış literatüre gelince, birkaç farklı yaklaşımı 

tanıyabiliriz. 2018 yılında yapılan bir çalışmada, Enrique Fernandez Macias ve Tania Paniagua 

üç olası kategoriden bahsetti: Klasik Asimilasyon Modeli, Bölümlenmiş Asimilasyon 

 
7 International Organization for Migration (2008). “Migrants and the Host Society: Partnerships for Succes”. International Dialogue on 

Migration. No. 11, p. 72. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf (our emphasis). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_11_en.pdf


 

 
 

Yaklaşımı ve göçmenlerin bireyselden ziyade ev sahibi topluluk tarafından algılanma şekline 

odaklanan üçüncü bir teori grubu özellikleri. 

 

1.1. Klasik asimilasyon modeli 

1964 yılında Milton Gordon Klasik Asimilasyon Modelini önerdi, zamanla göçmen ve 

çoğunluk grupları, toplumun dilini ve geleneklerini edinerek yavaş yavaş daha benzer hale 

gelmek için iyi tanımlanmış aşamaları takip ederek “düz çizgi” yakınsamasını takip etti. 

üyeleriyle yakın ilişkiler kurmak ve onlardan biri olarak tanımlamak - başka bir deyişle, insan 

ve sosyal sermayesini geliştirmek. Bu görüşe göre, göçmenler ne kadar uzun süre topluluğun 

bir parçasıysa, o kadar entegre olacaklar (ve gelecek nesillerin üyeleri) ve bu sürecin hiçbir 

şekilde acele edilemeyeceği beklenmelidir.. 

 

1.2. Bölümlenmiş Asimilasyon Yaklaşımı 

Öte yandan, Alejandro Portes ve Min Zhou, her bireyin deneyimini şekillendiren farklı 

yapısal, bağlamsal ve kültürel faktörlere odaklanarak Segmented Asimilasyon Yaklaşımı adı 

verilen farklı bir model önerdi. başarılı asimilasyon. Bu anlamda, bazı göçmen kategorilerinin 

ev sahibi topluluğun orta sınıfında başarılı bir şekilde asimile olması, diğerlerinin ise dış 

engellerden kaynaklanan aşağı yönlü bir hareketliliğe maruz kalması mümkündür..  

 

1.3. Alım bağlamına odaklanan entegrasyon teorileri  

Topluluktaki resepsiyona odaklanan diğer yaklaşım türleri, resepsiyonun bağlamı daha 

düşmanca büyüdükçe, göçmenlerin entegrasyonunun son on yıllarda daha zor hale geldiğini 

ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki, belirli ülkelerdeki işgücü piyasalarının yapısının 

göçmenleri mesleki yapının dibine yerleştirdiğini, daha düşük beceri gerektiren ve en az 

istikrarı sağlayan işlere yerleşmeye zorlayan etnik tabakalaşma sürecini vurgulayacaktır. 

şanslarını artırma şansı düşük. 

Bu yaklaşımların ikincisi, daha fazla Asimilasyon Modeli, Çok Kültürlü Model ('eritme 

potası' olarak da bilinir) ve Gastarbeiter Modeli veya Misafir İşçi Modeli olarak kategorize 

edilen çeşitlilik yönetimi modellerinin etkileri ile ilgilidir. Macias ve Paniagua ayrıca, daha yeni 

çalışmaların, belirli bir ülke tarafından benimsenen modele bakılmaksızın, diğer faktörleri 

hesaba katarken benzer sayıda göçmen alan Avrupa ülkeleri arasında entegrasyon seviyeleri 

söz konusu olduğunda önemli bir farklılık olmadığını öne sürüyor. bireylerin kendileri veya 

resepsiyonun bağlamı ile ilgili olan.  

Diğer teoriler, göç politikalarının etkilerini ve katı kısıtlamalar getirmenin yollarını 

potansiyel olarak entegrasyonu engelleyerek göçmenlerin yeni beceriler edinme ve çok sınırlı 

bir konaklama bekledikleri için beklentilerini geliştirme konusunda daha az zaman ve çaba 

harcamasına neden olabilir. Son model ve teoriler kategorisi, klişeleştirme ve “etnik cezalar 

hipotezi” (eğitim, beceri ve sosyal kökenleri farklı bir etnisiteye bağlı olarak devam eden 

ekonomik ve sosyal dezavantajlar dahil) gizli ayrımcılık süreçlerinin etkilerini içerecektir. 

sabit) - hepsi ikinci nesil göçmenleri de etkileyebilir.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Parlamentosu için yürütülen 2011 yılında yapılan bir çalışma:  

 

 ”Göçmenlerin Avrupa Birliği'ne entegrasyonu büyük bir sorundur. Göçmenlerin işgücü 

piyasasına ve eğitim sistemine dahil edilmesini yavaşlatan pratik ve kurumsal engeller 

bulunmaktadır. Bu engeller, kültürel geçmişler ve dini inançlardaki farklılıklar ile birlikte 

göçmenlerin topluma entegrasyonunu da engelliyor. ”8  

 
8 Eichhorst, W., Frattini, T., Giulietti, C., Guzi, M., Huber, P., Kendzia, M.J., Nowotny, K., … Vandeweghe, B. (2011), The 

Integration of Migrants and its Effects on the Labour Market, IZA Research Report No. 40, p. 68, Retrieved from 

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf (our emphasis).  

http://ftp.iza.org/report_pdfs/iza_report_40.pdf


 

 
 

Avrupa Komisyonu'nun Göç ve Devlet İşleri web sitesinde şunları belirtmektedir 

“Göçmenlerin işgücü piyasasına dahil edilmesi, ev sahibi toplumlara etkin 

entegrasyonunu ve AB ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerini sağlamak için anahtardır; 

bu yeteneklerini tam olarak kullanmayı ve ekonomik potansiyellerini gerçekleştirmeyi 

gerektirir. Tüm beceri düzeylerinde belirli sektörlerdeki beceri eksikliklerinin 

giderilmesine katkıda bulunabilirler. ” 

 

Macias ve Paniagua’nın çalışması, her biri farklı geçmişleri ve yaklaşımları olan dokuz Avrupa 

ülkesinde görüldüğü gibi işgücü piyasası entegrasyonuna odaklanıyor. Aynı şekilde, araştırma 

göçmenleri heterojen bir grup olarak görmenin önemini, her bireyin yetişkin olarak göç etmeye 

karar vermeleri mi yoksa daha sonra göçmen ebeveynler için mi doğmuş olmaları gibi farklı 

faktörlere bağlı olarak entegrasyon yolundaki yerini, asıl amaçları daha iyi istihdam, eğitim 

veya aileleriyle yeniden bir araya gelmek ya da çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık yoluyla zorla 

farklı bir ülkeye yerleşip yerleşmemekti. Özetle, çalışma, tüm bunların önemli bir rol 

oynadığını ve göçmenlerin menşe ülkeleri ile taşındıkları ülke arasındaki benzerlik derecesini 

bulduğunu ortaya koymuştur. Göçmenlerin geldiği dünya bölgesinin etkisi, hem yetişkin ya da 

çocuk olarak taşınan göçmenler hem de göçmen ebeveynlerden doğan çocuklar söz konusu 

olduğunda en güçlü olarak algılanmıştır. 

Aynı şekilde, birçoğu eğitim geçmişleri ile göç ettikten sonra aldıkları meslek arasında bir 

tutarsızlık yaşadı. Bu, göçmenlerin menşe ülkelerinde elde edilen yeterliliklerin başka yerlerde 

tanınamadığını ve her ülkenin işgücü talebi veya “esneklik tuzağı” gibi diğer faktörlerle 

birleşebileceğini tespit eden diğer çalışmalarla tutarlıdır. Göçmenlerin daha az avantajlı 

sözleşmeleri, daha düşük ücret ve çalışma koşullarını kabul etme eğilimi), aynı zamanda 

ayrımcılıkla, belirli sektörlerde göçmenlerin büyük bir kısmını, çoğunlukla tarım, imalat, 

temizlik, ev ve bakım hizmetleri, ağırlama ve catering. Bununla birlikte, üçüncü ülke 

vatandaşları aynı zamanda yönetim, mühendislik, BT ve sağlık gibi yüksek vasıflı sektörlerde 

yer almaktadır. 

Göçün algılanan etkisi söz konusu olduğunda, sosyo-demografik özellikleri daha düşük 

olan bireyler, göçmen işçilerle doğrudan rekabet halinde olduklarına inandıkları için göçe karşı 

olma eğilimindedir. Bununla birlikte, çalışmalar, diğer AB ülkelerinden göçmen işçilerin 

gelmesinin, genellikle benzer bir beceri yapısına sahip oldukları için yerlilerin işlerini 

etkilediğini veya ücretlerini düşürdüğünü kanıtlayan hiçbir kanıt bulamamıştır11. 

  

 



 

 
 

Genellikle doğrudan istihdam entegrasyonu ile ilgili olan ancak kendine özgü zorluklar 

getiren bir diğer husus da göçmenlerin sosyal ve kültürel entegrasyonudur. Nadzeya 

Laurentsyeva ve Alessandra Venturini bu olguyu şu  şekilde anlatıyor: ” 

“ Göçmenler için ev sahibi topluma ait olma duygusu geliştirmek anlamına gelir. Bu 

genellikle toplumun değer ve normlarına göre kabul ve hareket etmeyi ve gerekirse ev 

sahibi ülkenin kurumları tarafından gerekli görülen sosyal sermayenin oluşturulmasını 

içerir. Yerli nüfusun rolü eşit derecede önemlidir: sosyal entegrasyon ancak göçmenler 

toplumun üyeleri olarak kabul edildiğinde mümkündür. ” 

 

Aynı şekilde, Avrupa Komisyonu'nun üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu 

hakkındaki Eylem planı şunları belirtmektedir: 

“Deneyimler, entegrasyon politikalarının en iyi şekilde, toplumdaki herkes için - üçüncü 

ülke vatandaşları ve yerleştikleri topluluklar için katılımı ve yetkilendirmeyi 

kolaylaştıracak tutarlı sistemler sağlamak üzere tasarlandıklarında işe yaradığını 

göstermektedir. Bu, entegrasyonun iş piyasasına katılımın ötesine geçmesi gerektiği 

anlamına gelir. ev sahibi ülkenin diline hakim olmak: entegrasyon, çeşitli Avrupa 

toplumlarında yaşamanın ne anlama geldiğine bağlı olduğunda en etkili olanıdır. ”9 

 

Göçmenler ve yerli nüfus arasında bir “boşluğa” neden olan çeşitli faktörler devreye 

girmektedir: ilk olarak göçmenlerin sosyal davranışları etkileyen farklı yaş ve eğitim düzeyleri 

olabilir. Takip etmek için, yerel dili konuşamama, ekonomik kaynakların eksikliği, kalış 

sürelerine ilişkin belirsizlik, yaşanan travma nedeniyle kırılganlık, ülkenin siyasi yaşamına 

katılamama gibi bazı engellerle karşılaşabilirler. topluluk. Üçüncü yön, kültürel farklılıklar ve 

 
9 European Commission (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 4, Retrieved from https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-

package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf (our emphasis); 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf


 

 
 

din, aile bağları, cinsiyet rolleri ve diğerlerinin yanı sıra güven ve sosyal tercihler söz konusu 

olduğunda kültürün oynadığı rolle ilgilidir. Tüm bunlar bir göçmenin yolculuğunu büyük 

ölçüde etkileyebilir ve bu kısıtlamaların birçoğunun yıllar geçtikçe, dil becerilerinin 

kazanılması ve yerel kültür bilgisinin geliştirilmesi ve ayrıca hedeflenen politikalar yoluyla 

önemli ölçüde azaltılabileceği yaygın olarak kabul edilmektedir. ayrımcılıkla mücadele 

ederken, inançların ve tercihlerin değiştirilmesinin çok kolay olmadığı doğrudur ve bireyi tüm 

yaşamları boyunca etkilemeye devam edecek, sosyal etkileşimlerinin ve entegrasyonunun 

yönlerini şekillendireceklerdir.10.   

 
10 Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., p. 286; 



 

 
 

Birinci katmanda - tercihlerin ve inançların - sosyal entegrasyon, “göçmenlerin artık yerli 

nüfusu“ yabancı ”bir grup olarak görmediklerini ve onlarla aynı şekilde işbirliği yapma 

konusunda güven ve istekli olduklarını ifade ettikleri anlamına gelebilir. vatandaşlar ile yapın 

”11. Aşağıdaki katmanlar, sosyal katılım ve dahil etme, demografik bilgilerin yanı sıra sivil ve 

politik katılımı da içerir ve sosyal yaşamın daha karmaşık yönleri olarak, orijinal kültürel 

unsurlardan veya devreye giren kısıtlamaların aksine kültürel entegrasyon süreci. Sürecin bazı 

aşamaları oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşebilir ve bazıları tamamen kristalize olmak için çok 

daha uzun zaman alabilir. Dikkate alınması gereken diğer bir faktör ilk adım olmalıdır: 

ekonomik entegrasyon veya sosyal entegrasyon, ikincisinin otomatik olarak işgücü piyasasında 

daha sorunsuz bir entegrasyona yol açacağını kabul etmek. 

 

Bununla birlikte, entegrasyon, kaynaştırma ve göç konularında birçok çalışma yapılmış 

olsa da, özellikle göçün daha yeni bir fenomen olduğu ülkeler söz konusu olduğunda, daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç vardır. Fikir birliği, göçmenlerin hem işgücü piyasasında yer alabildikleri 

hem de sosyal, kültürel ve sivil hayata girebildikleri kapsayıcı toplumlar inşa etmek için üç ana 

katılım düzeyini dikkate almak önemlidir.:  

 

 

1) Birincisi, göçmenlerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim için talimatlar ve 

niteliklerinin olduğu bir bağlam dahil yeni topluluğa geçmeleri için gerekli bilgi ve kaynakları 

 
11 Laurentsyeva, N., Venturini, A. (2017). Id., p. 287 (our emphasis). 



 

 
 

elde edebilecekleri bir ağ oluşturulmasını kolaylaştırmak önemlidir. deneyim fark edilebilir, 

böylece yer değiştirdikleri topluluklara katkıda bulunabilirler. 

2) Aynı zamanda, devletlerin ilk geçişi kolaylaştırmayı ve bunu izleyen entegrasyon 

sürecini desteklemeyi ve karşılaşılan engellerin olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçlayan 

tutarlı uzun vadeli göç stratejileri ve politikaları oluşturmaları şarttır. göçmenler tarafından 

(ayrımcılık, güvenlik eksikliği vb.) Bu sadece zaman içinde olabilir, bu yüzden uzun vadeli 

hedefleri akılda tutmak önemlidir. 

3) Üçüncü yön, ev sahibi toplulukla ilgilidir - sivil toplumdan kaynaklanan girişimler 

yoluyla veya muhtemelen devlet kurumları tarafından yürütülen programların bir parçası olarak 

entegrasyon sürecine aktif olarak dahil olduğunda büyük bir etkisi olabilir. Yerel topluluk iyi 

bilgilendirilmişse ve göçmen topluluğuyla etkileşime girmeye teşvik edilirse, birlikte 

öğrenmeyi ve birlikte çalışmayı, birbirlerini anlamayı ve sosyal uyum oluşturmayı daha kolay 

bulacaklardır. 

 

Bu düzeylerin yalnızca birine veya tümüne odaklanarak, Avrupa'daki birçok kurum ve 

kuruluş tanıtım, entegrasyon ve dahil etme programları ve politikaları oluşturmuş ve 

uygulamıştır. Tabii ki, her ülke farklı bir yaklaşım seçebilir ve topluluğun özel ihtiyaçlarına 

bağlı olarak farklı bir destek seviyesi sağlayabilir. 

  



 

 
 

2. 2. AB'de göçmen entegrasyonunu kolaylaştırmaya yönelik politikalar ve 

programlar 

 

2016 yılında, Avrupa Komisyonu'nun üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu için 

Eylem Planı şunları söyledi: 

“Ulusal ekonomik ve sosyal politikaların, özellikle acil ihtiyaçlarını ve işgücü piyasasına 

ve topluma entegrasyonunu sağlamak için, üçüncü ülke göçmenlerin ve mültecilerin son 

girişlerini karşılaması gerekecektir. Bu, birçok Üye Devlet için zor olacak, ancak hızlı ve 

başarılı entegrasyon için doğru koşullarla, özellikle demografik değişikliklere maruz 

kalan Üye Devletler için de bir fırsattır. Bu, ekonomik cephede, kanıtlar, üçüncü ülke 

vatandaşlarının eğitime ve işgücü piyasasına erken entegrasyondan başlayarak zamanında 

iyi entegre edilmişlerse pozitif bir mali net katkısı olduğunu gösteriyor. ”12 

 

 Bu programların birçoğu göçmenlerin gerekli dil becerilerini edinme süreci boyunca, 

becerilerin onaylanmasında ve menşe ülkelerinde edinilen yeterliliklerin tanınmasında ve 

ihtiyaç duyabilecekleri ek eğitimin alınmasında desteklenmeyi amaçlamaktadır. Bazıları tüm 

AB Üye Devletlerini kapsayan birleşik bir program olarak işlev görürken, diğerleri belirli 

ülkelere özgüdür, çünkü her devletin kendi zorlukları vardır ve bazı yaklaşımların diğerlerinden 

daha uygun olduğunu bulabilir.   

 
12 European Commission (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 3 (our emphasis). 



 

 
 

Bu amaçla oluşturulan AB düzeyindeki çeşitli girişimler:  

 

a) Avrupa Sosyal Fonu, göçmenlerinki de dahil olmak üzere, işgücü piyasasına katılımı 

desteklemek, Avrupalıların yeni beceriler edinmelerine ve daha iyi iş fırsatları 

bulmalarına yardımcı olmak için oluşturulan ana finansman aracıdır. Tüm Avrupa'da 

istihdam beklentilerini geliştirmeye odaklanan binlerce proje için fon sağlıyor. 

Website: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en  

b) b) İstihdam ve Sosyal Yenilik programı, AB düzeyinde sürdürülebilir istihdamı teşvik 

etmeyi, yeterli sosyal korumayı garanti etmeyi, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele 

etmeyi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir finansman aracıdır.  

Website: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081  

c) İşgücü piyasası entegrasyonu ve: sığınmacıların ve mültecilerin sosyal içermesine 

odaklanan, farklı AB Üye Devletlerinde başarılı bir şekilde uygulanan geçmiş veya 

devam eden programları ve politikaları sunan ümit verici uygulamaların deposu. 

Website: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208  

d) Üçüncü Ülke Vatandaşları için AB Becerileri Profil Aracı, menşe ülkelerinde 

edindikleri beceri, nitelik ve iş deneyiminin haritalanması ve resmen tanınması 

konusunda göçmenleri destekleyen kuruluşlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

Website: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/  

 

e) 2017 yılında başlatılan İşverenler Birlikte Entegrasyon, mültecilerin ve diğer 

göçmenlerin işgücüne entegrasyonunu desteklemek için çalışan işverenlere görünürlük 

sağlamayı amaçlamaktadır. 

Website: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en 

  

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en


 

 
 

3. Romanya'daki yerel girişimler ve iyi uygulama örnekleri 

 

a) Romanya E Acasa (Romanya Evimiz) - bilgi ve danışmanlık hizmetleri, Romanya 

dili ve kültürel yönlendirme dersleri, sağlık sigortası, çocuklar, gençler ve yetişkinler için 

sosyal, kültürel ve eğlence faaliyetleri, işgücü piyasasına erişim konusunda rehberlik sağlar, 

uluslararası koruma faydalanıcıları ve Romanya'da yasal ikametgahı olan AB üyesi olmayan 

ülkelerden yabancıların yanı sıra bunları destekleyen kurum ve kuruluşlarla çalışır. 

İltica, Göç ve Uyum Fonu'nun (FAMI) desteğiyle Göç Genel Müfettişliği (IGI) 

tarafından başlatıldı. 

Daha geniş bilgi için web sitesi: https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en  

 

 

a) Timisoara mülteci sanat festivali  “Timisoara ve Romanya'da yaşayan yerel topluluklar 

ve mülteciler arasında köprü kurmak için sanat kullanmayı amaçlıyor. Romanya'da 

yaşayan mülteciler hakkında bir konuşma yapmak ve konuksever topluluklar yaratmak 

için gerekli kıvılcım olmak ”dedi. 

2017 yılında başlatıldı ve yerel mülteci ve mülteci olmayan topluluğa tiyatro oyunları, 

konserler, sanat instalasyonları, film gösterimleri, tartışmalar, atölyeler getiren iki daha 

başarılı baskıya devam etti. 

https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en


 

 
 

Daha fazla bilgi: https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival  

 

 

b) Çokkültürlük Festivali  2010 yılında küçük bir etkinlik olarak başlayıp çok kültürlü 

bir kervanı, geleneksel bir nesne sokağını kapsayan 2015 baskısı sırasında beş günlük bir 

etkinliğe dönüşerek Cluj-Napoca, İnsan Hakları Savunma Birliği'nde yerel bir STK tarafından 

düzenleniyor. sergi, geleneksel müzik ve dans gösterileri, konferans, canlı kütüphane etkinliği, 

çok kültürlü bir parti ile son buluyor. Etkinliğe on beş farklı ülkeden katılımcılar, yerel kurum 

ve okulların yanı sıra uluslararası kültür merkezleri de katıldı..  

Daha fazla bilgi: http://ladocluj.ro/evenimente/festival-mido/  

 

 

 

 

 

https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival
http://ladocluj.ro/evenimente/festival-mido/


 

 
 

NiCER - Genç Mültecilerin Kültürel Entegrasyonuna Yeni Yaklaşımlar, farklı sanat 

türleri aracılığıyla genç mültecilerin kültürel katılımını ve entegrasyonunu artırmayı amaçlayan 

bir projeydi. Roma, Molenbeek St Jean, Liverpool, Sevilla, Berlin, Lefkoşa, Timisoara gibi çok 

kültürlü şehirlerde ve şehir bölgelerinde genç mültecileri ve mültecileri hedeflemeyen yedi 

müzikal komedi atölyesi oluşturuldu. 

Aynı zamanda, ortak şehirlerde ve Avrupa düzeyinde öğretmenler ve eğitimciler için bir 

kaynak olmayı amaçlayan iyi uygulamaları derleyen bir eğitim ders kitabı oluşturuldu..  

Daha fazla bilgi için : https://nicerproject.eu  

 

 

Benimle Konuş - Mülteciler için Gönüllü Dil Danışmanları, Alman “Gemeinsam leben 

und lernen Europa e. V.” Passau Şehrindeki oteller. 2018'de, model Sofya'daki (Bulgaristan) 

Lale Vakfı ile birlikte Romanya'daki Cluj-Napoca Gönüllü Merkezi tarafından uygulandı. 

Temel amaç, genç mültecilerin yerel gönüllülerle eşleştirerek, haftalık yüz yüze oturumlar 

yaparak, arkadaş edinerek ve daha az resmi bir ortamda etkileşime girerek dilsel ve kültürel 

engellerin üstesinden gelmelerine ve topluma daha iyi entegre olmalarına yardımcı olmaktı. 

Hem gönüllü eğitmenler hem de mentileri tarafından kullanılmak üzere proje için 

oluşturulan tüm eğitim materyalleri, topluluklarında benzer programlar uygulamak isteyen 

diğer kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere web sitesinde kullanıma sunuldu. 

https://nicerproject.eu/


 

 
 

Daha fazla bilgi için:  https://voluntary-mentors.eu/  

 

 

c) Project WhomeN – AB'de Kalifiye Kadınlar için Fırsatlar sekiz Avrupa ülkesinden 

(İspanya, Romanya, Bulgaristan, Slovenya, İtalya, Portekiz, Almanya ve Letonya) 

kuruluşlar arasında, sosyal riskle karşı karşıya olan mülteci, göçmen ve +45 kadına 

çapraz becerilere odaklanan mesleki gelişim ve eğitim kursları için fırsatlar sağlamayı 

amaçlayan bir işbirliğidir.  

Daha fazla bilgi için websitesi: https://whomen.eu/ 

 

 

 

 

 

 

https://voluntary-mentors.eu/
https://whomen.eu/


 

 
 

d) MAV Volunteers Training –Göçmen Entegrasyonu Güçlendirme Almanya, İtalya, 

Romanya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere'den kuruluşlar tarafından oluşturuldu. Proje, 

göçmenlerle çalışan gönüllülerin nitelik kazanmasına ve sosyal ve mesleki entegrasyonlarını 

daha iyi desteklemelerine yardımcı olacak kaynaklar yaratmayı amaçladı. Sağlanan materyaller 

arasında Eğitmenler Kılavuzu'ndan, Yetişkin Öğrenciler Araç Seti'nden ve İletişim Araç 

Seti'nden bahsedebiliriz..  

Daha fazla bilgi için: https://mav-eu.info/  

  

https://mav-eu.info/
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