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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Charter of Common Refugee Strategies
CORES

PREAMBLE
ÖNSÖZ
Bu şartı kullanmayı amaçlayan taraflar;
Bu şartın amacının, hedef ülke / topluma entegre olabilmeleri için mültecilere bir yol haritası
görevi görmek olduğu;
Bu şartın, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Avrupa Sosyal Şartı (1965) gibi
uluslararası belgelerde de yer alan temel evrensel kavram ve değerler (sosyal değişim, sosyal
gelişim, sosyal uyum, sosyal adalet, insan hakları, güçlendirme, eşitlik) dikkate alınarak Avrupa
çapında olduğu;
Yukarıdaki her başlıkta belirtilen sosyal haklardan yararlanmanın ırk, renk, cinsiyet, cinsel
yönelim, din, siyasi görüş, ulusal köken veya sosyal köken temelinde ayrımcılık yapılmaksızın
güvence altına alınması gerektiğini dikkate alma;
Yeni gelenlerin yaşam standartlarını iyileştirmek, uygun kurumlar ve eylemler yoluyla
mültecilerin sosyal refahını ve sosyal uyumunu teşvik etmek için her türlü ortak çabayı
göstermeye kararlı olma,
hususları üzerinde anlaşmaktadırlar.
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Tüm tarafların aşağıdaki değerler üzerinde anlaşması beklenir:
Bölüm I
1. Sosyal değişim
2. Sosyal gelişim
3. Sosyal uyum
4. Sosyal adalet
5. İnsan hakları
6. Güçlendirme
7. Eşitlik
Tüm tarafların aşağıdaki önceliklere saygı göstermesi beklenir:
Bölüm II
1. Vatandaşlık
2. Barınma
3. Sağlık
4. Eğitim
5. İstihdam
6. Sosyal uyum
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GİRİŞ
INTRODUCTION
Bu şart, ortak değerler (sosyal değişim, sosyal kalkınma, sosyal uyum, sosyal adalet, insan
hakları, güçlendirme, eşitlik) ve Avrupa çapında ortak konular (vatandaşlık, barınma,
eğitim, sağlık, sosyal uyum, istihdam) hakkında bilgi içeren, aynı zamanda yerel
yönetimler, yetişkin eğitimi sağlayıcıları ve diğer ilgili kurumlar (STK'lar gibi) için kapsamlı
bir kılavuzdur.
Birçok ülkenin kendi bünyesinde çeşitli uyum çalışmaları yürüttüğü göç konusunda pek çok
araştırma bulunmaktadır. Ancak, hiçbir ülke ortak bir bakış açısı belirleme ve bu bakış
açısıyla hareket etme konumunda görünmemektedir. Bu şart ile mültecilerin
asimilasyonunun engellenmesi hedeflenmektedir. Bu şart ayrıca haklar ve sorumluluklar
açısından her iki tarafın da (mülteciler ve ev sahibi toplum) korunması işlevi görür.
Bu şart iki bölüm halinde tasarlanmıştır: (A) Değerler, (B) Öncelikler. Birinci bölüm şu
başlıkları içermektedir: sosyal değişim, sosyal gelişme, sosyal uyum, sosyal adalet, insan
hakları, güçlendirme, eşitlik. İkinci kısım ise vatandaşlık, barınma, sağlık, eğitim, istihdam
ve sosyal uyum başlıklarını içermektedir.
Bu şart hükümetler, yerel yetkililer, STK'lar, yetişkin eğitimi sağlayıcıları, mülteciler, sosyal
hizmet uzmanları, uzmanlar, paydaşlar vb. için hazırlanmıştır. Bu şart 11 dilde mevcuttur
(İngilizce, Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Çekçe, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Farsça,
Rusça ve Fransızca) ve PDF olarak proje web sitesinde (www.coresproject.net) yer
almaktadır.
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The European Commission's support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.
Подкрепата на Европе ската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията,
Podpora tvorby této publikace Evropskou komisí nepředstavuje schválení obsahu, které
odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací
obsažených v této publikaci.
El apoyo de la Comisión europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la
Commissione non può̀ essere ritenuta responsabile per l'uso che può̀ essere fatto delle
informazioni ivi contenute.
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Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, sadece yazarların görüşlerini
yansıtmakta olup içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Charter of Common Refugee Strategies
CORES

ÖNSÖZ
Bu şartı kullanmayı amaçlayan taraflar;
Bu şartın amacının, hedef ülke / topluma entegre olabilmeleri için mültecilere bir yol
haritası görevi görmek olduğu;
Bu şartın, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Avrupa Sosyal Şartı (1965)
gibi uluslararası belgelerde de yer alan temel evrensel kavram ve değerler (sosyal
değişim, sosyal gelişim, sosyal uyum, sosyal adalet, insan hakları, güçlendirme, eşitlik)
dikkate alınarak Avrupa çapında olduğu;
Yukarıdaki her başlıkta belirtilen sosyal haklardan yararlanmanın ırk, renk, cinsiyet,
cinsel yönelim, din, siyasi görüş, ulusal köken veya sosyal köken temelinde ayrımcılık
yapılmaksızın güvence altına alınması gerektiğini dikkate alma;
Yeni gelenlerin yaşam standartlarını iyileştirmek, uygun kurumlar ve eylemler yoluyla
mültecilerin sosyal refahını ve sosyal uyumunu teşvik etmek için her türlü ortak çabayı
göstermeye kararlı olma,
hususları üzerinde anlaşmaktadırlar.
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Tüm tarafların aşağıdaki değerler üzerinde anlaşması beklenir:

Bölüm I

1.

Sosyal değişim

2.

Sosyal gelişim

3.

Sosyal uyum

4.

Sosyal adalet

5.

İnsan hakları

6.

Güçlendirme

7.

Eşitlik

Tüm tarafların aşağıdaki önceliklere saygı göstermesi beklenir:

Bölüm II

1.

Vatandaşlık

2.

Barınma

3.

Sağlık

4.

Eğitim

5.

İstihdam

6.

Sosyal uyum
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GİRİŞ

1.
DEĞERLER

Bu şart, ortak değerler (sosyal değişim, sosyal kalkınma, sosyal uyum, sosyal adalet,
insan hakları, güçlendirme, eşitlik) ve Avrupa çapında ortak konular (vatandaşlık,
barınma, eğitim, sağlık, sosyal uyum, istihdam) hakkında bilgi içeren, aynı zamanda
yerel yönetimler, yetişkin eğitimi sağlayıcıları ve diğer ilgili kurumlar (STK'lar gibi) için
kapsamlı bir kılavuzdur.
Birçok ülkenin kendi bünyesinde çeşitli uyum çalışmaları yürüttüğü göç konusunda pek
çok araştırma bulunmaktadır. Ancak, hiçbir ülke ortak bir bakış açısı belirleme ve bu
bakış açısıyla hareket etme konumunda görünmemektedir. Bu şart ile mültecilerin
asimilasyonunun engellenmesi hede lenmektedir. Bu şart ayrıca haklar ve
sorumluluklar açısından her iki tarafın da (mülteciler ve ev sahibi toplum) korunması
işlevi görür.
Bu şart iki bölüm halinde tasarlanmıştır: (A) Değerler, (B) Öncelikler. Birinci bölüm şu
başlıkları içermektedir: sosyal değişim, sosyal gelişme, sosyal uyum, sosyal adalet,
insan hakları, güçlendirme, eşitlik. İkinci kısım ise vatandaşlık, barınma, sağlık, eğitim,
istihdam ve sosyal uyum başlıklarını içermektedir.
Bu şart hükümetler, yerel yetkililer, STK'lar, yetişkin eğitimi sağlayıcıları, mülteciler,
sosyal hizmet uzmanları, uzmanlar, paydaşlar vb. için hazırlanmıştır. Bu şart 11 dilde
mevcuttur (İngilizce, Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Çekçe, İspanyolca, İtalyanca, Arapça,
Farsça, Rusça ve Fransızca) ve PDF olarak proje web sitesinde (www.coresproject.net)
yer almaktadır.
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Sosyal Değişim

Sosyal Gelişim

Sosyal Adalet

İnsan Hakları

Eşitlik

Sosyal Uyum

Güçlendirme
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1.1.
SOSYAL DEĞİŞİM
Modern dünyada değişmemiş bir grup insanı düşünmek imkansızdır. Değişmeyen tek
şeyin değişim olduğu bir süreç içindeyiz. Günümüzde sosyal değişim, bu değişimlerin
en önde gelenidir. Sosyal değişim; nüfus, teknoloji, doğal kaynaklar, politika, ekonomi
ve benzeri faktörlere ve bunların etkileşimlerine dayanan çok karmaşık ve dinamik bir
olgudur. Sosyal değişim, genel anlamda toplumu oluşturan ana unsurlarda farklı
zamanlarda, şekillerde, yönlerde ve boyutlarda meydana gelen değişimdir. Ancak
gerçek değişimi mümkün kılan, sosyal yapıyı oluşturan kültür, din, dil, ekonomi,
teknoloji gibi unsurlarda meydana gelen farklılıklardır [1].

8

Taraflar, aşağıdaki ilkelerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceği koşullara
ulaşılmasını, karakter olarak tüm uygun araçlarla izlenmeyi politikalarının amacı olarak
kabul ederler:

• Tüm taraflar, yeni gelenlerin (sığınmacılar, mülteciler ve göçmenler) sadece

bedenlerini değil aynı zamanda sosyal, kültürel, dini ve siyasi görüş ve değerlerini de
yeni yerlerine getirdiklerinin farkında olmalıdır.

• Yeni gelenlerin değerlerinin ev sahibi toplumun değerleriyle birleşimi, ani

reddedilme, uzak geçiş dönemi veya daha ılımlı bir karşılama ve kaynaşma ile
sonuçlanabilir.

• “Sosyal değişim” olarak adlandırılan bu negatif veya pozitif kaynaşma zaman
almaktadır.

• Yerel toplum ve yeni gelenler her iki değeri de kabul edecek, benimseyecek ve
sürdürecektir.

• Sosyal değişimin ayrımcı, dışlayıcı ve yasaklayıcı olabileceği düşünülmelidir.
• Tüm taraflar birleştirici, aşılayıcı ve geliştirici bir süreci mümkün kılacaktır.
• Tüm taraflar, sosyal değişimin bir ilerleme ve gelişme unsuru olduğunu
düşüneceklerdir.

• Sosyal değişimin ön koşullarının benimsenmemesi, tüm tarafların birbirini
suçlamasıyla sonuçlanabilir.

• Tüm taraflar sosyal değişimin ne olduğu ve nasıl olduğu konusunda bilgilendirilmeli
ve hem yerel toplum hem de yeni gelenler için buna göre önlemler alınmalıdır.

9
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1.2.
SOSYAL GELİŞİM
Sosyal gelişme, bir toplumda ekonomik gelişme ve büyüme ile birlikte sosyal ve
kültürel düzeyin yükselmesi olarak tanımlanabilir. Toplumsal ve insani ilişkiler açısından
ele aldığımızda, toplumsal gelişme, bireylerin sosyal ilişkiler kurduğu, toplumun ilke ve
değerlerine ve evrensel kültüre uyum için gerekli davranış ve yaklaşımları edinme
süreci olarak tanımlanabilir. çevrelerindeki bireyler. Sosyal gelişme, toplumdaki her
bireyin refahını iyileştirmekle ilgilidir, böylece potansiyellerine tam olarak ulaşabilirler.
Toplumun başarısı, her bir vatandaşın refahıyla bağlantılıdır.
Bir ülkede veya toplumda sosyal gelişmeyi sağlamak için bazı unsurların (ekonomik
büyüme, orta sınıfın nicel ve nitel gelişimi ve sosyal bütünleşme [işlevsel bütünleşme
v e r u h s a l b ü t ü n l e ş m e ] ) y e r i n e g e t i r i l m e s i ö n e m l i d i r. B u ç a l ı ş m a d a
değerlendirdiğimizde mültecilerin bulunduğu bir ülkede veya toplumda var olması
beklenen unsurlar (değerler) hemen hemen aynıdır.
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Buna göre;

• Her şeyden önce, tüm tarafların, her gelişimin veya yeniliğin yaşamda bir değişiklik
getirdiği gerçeğinin farkında olması beklenir.

• Mültecilerin bulunduğu ülkelerdeki politikacılar ve yöneticiler, mültecilerin sosyal
kalkınmanın temel bir unsuru olduğunu kabul etmelidir.

• Dünya tarihinde göçle birlikte gelen yenilikler ve farklılıklar ilerlemeyi ve gelişmeyi
mümkün kılmıştır. Sosyal değişim de bu ilerleme ve gelişme sürecinin bir parçasıdır.

• Bu nedenle, tüm taraflar yatay ekonomik kalkınmanın sosyal değişim için gerekli
olduğunu kabul etmelidir.

• Ekonomik gelirin eşit ve eşit olarak dağıtılması bekleniyor.
• Tüm taraflar, sosyal entegrasyonun sosyal kalkınma için olmazsa olmaz bir gereklilik
olduğunu kabul etmelidir.

• Sosyal bütünleşme iki farklı unsurdan oluşur: işlevsel ve ruhsal bütünleşme. Tüm
taraflar işlevsel olmalı ve ortak duygularda ruhsal olarak birleşmelidir.

• Fonksiyonel entegrasyon, gelişme ve ilerleme için farklı iş kollarındaki tüm tarafları
birleştirir; manevi bütünleşme, kültürün birleştirici ve gelişen yönlerini vurgular.

• Tüm tarafların katılımı olmadan toplumsal kalkınmaya ulaşmak mümkün değildir.

11
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1.3.
SOSYAL UYUM
Günümüzde sosyal uyum, yeni gelenler (göçmenler, sığınmacılar, mülteciler) ve
sakinler arasındaki etkileşimi vurgulayan bir siyaset ve sosyoloji kavramı olarak ortaya
çıkmaktadır. Bununla birlikte, sosyal uyum genel olarak toplumun tüm üyeleri arasında
ayrımcılığın ve dışlanmanın ortadan kaldırılmasını, toplumun tüm üyeleri arasında bir
aidiyet ve güven duygusu yaratmayı içerir. Sosyal yapıdaki bazı unsurlar sosyal uyum
için çok önemli göstergelerdir. Buna göre (a) sosyal bağlılık; (b) sosyal ilişkiler; ve (c)
ortak yararın anlaşılması, bir ülkede veya toplulukta "birlikte yaşama" derecesine ilişkin
önemli bulguları ortaya çıkarır. Yüksek sosyal uyuma sahip ülkeler ve toplumlar da
kutuplaşma, düşük düzeyde çatışma, yüksek düzeyde bir arada yaşama ve sosyal
güvene sahip görünmüyor. Bu göstergeler, bazı temel değerleri sağlayarak ortaya çıkar.
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Bu şartta değinilen sosyal bütünlük, bu değerlerden biridir. Sosyal uyum, ancak bu
değerin ne anlama geldiğinin iyi anlaşılmasıyla mümkün olacaktır. Buna göre;

• Tüm tara ların katılımı ve isteği olmadan sosyal uyum sağlanamaz.
• Tüm tara ların önyargısız ve herhangi bir birey, grup ve topluluk çıkarından veya
ayrıcalığından bağımsız olarak bir araya gelmesi çok önemlidir.

• Tüm tara ların eşit derecede önemli ve gerekli olduğu kabul edilmelidir.
• Kamu hizmetlerinin eşitlik temelinde sunulması için sosyal özen gösterilmelidir.
Eğitim, sağlık, yemek, giyinme, istihdam ve barınmanın eşit kullanımının sağlanması
önemlidir.

• Sosyal bağlılık, sosyal uyum için gereklidir ve bir aidiyet duygusu, kurumlara güven
ve adalet duygusu içerir.

• Sosyal

ilişkiler, sosyal uyum için gereklidir ve güçlü sosyal ağları, insanlara
güvenmeyi ve çoğulculuğu tanımlamayı veya benimsemeyi içerir.

• Ortak

fayda anlayışı sosyal uyum için gereklidir ve sivil katılımı, sosyo-kültürel
kurallara uyumu ve dayanışma anlayışını içerir.

• Sosyal uyum temelinde oluşturulacak yapı, demokratik, bir arada var olan bir kültür,
ekonomik açıdan dinamik ve yüksek sosyal güven duygusu olarak hede lenmelidir.

f

f

f

f
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1.4.
SOSYAL ADALET
Sosyal adalet, adalet üzerine şekillenmiş bir kavramdır. Günümüz postmodern
toplumunda adalet kavramı, sosyal hayatın birçok alanında insanların karşısına
çıkmaktadır. Adaletin kavramsal çerçevesini ve varlığını şekillendiren en önemli
kavramlardan biri eşitliktir. Her şeyden önce, bir toplumun üyeleri (yeni gelenler veya
sakinler) her bakımdan eşit olmalıdır. Sosyal adalet kavramı bu noktada devreye giriyor.
Sosyal adalet, bu eşitliği sosyal ve toplumsal yaşamda tam olarak ifade eden
kavramdır. Halk hareketlerinin bu kadar yoğunlaştığı ve farklılaştığı küreselleşme ve
göç çağında, bölge sakinleri ile yeni gelenler arasındaki sosyal adalet, ulusal ve
uluslararası arenada önemli bir gündemdir. Ancak bazı temel değerlerden başlamak
hem insanlar arası eşitlik duygusunu güçlendirecek hem de insanların uyumunu
kolaylaştıracaktır.
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Bunun için şu noktalara dikkat etmek önemlidir;;

• Hükümetlerin anayasal temelde hareket etmesi ve bu konuda eşitlik temelinde
şeffaf olması çok önemlidir. Bu tutum, halkın, özellikle sakinlerinin (vatandaşların)
güvenini sağlayacaktır.

• Topluluk üyelerinin ırkları, renkleri, inançları ve kültürleri gibi bireyler arasındaki
farklılıklar yıkıcı ve farklılaştırıcı olmamalıdır. Bu farklılıkların kabul edilmesi
esastır.

• Tüm tarafların birbirlerinin varlığını tanıması ve saygı duyması beklenir.
• Tüm tarafların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi beklenir. Her

insanın
devredilemez hakları ve dolayısıyla sorumlulukları vardır; bu aynı zamanda
karşılıklı haklar ve sorumluluklar anlamına gelir.

• Tüm taraflar, farklılıkların aslında değişim ve gelişimin kaynağı olduğunu savunur;
bu yüzden kalkınma ve değişim için işbirliği ve eşit paylaşımın şart olduğu kabul
edilmelidir.

• Önemli olan toplumda refahın adil dağılımının olmasıdır.
• Eşitlik, erişim, katılım ve haklar gibi birbiriyle ilişkili dört sosyal adalet ilkesi
vardır;

• Eşitlik,

mevcut kaynakların toplumda adil dağılımının sağlanması
anlamına gelir,

• Erişim, tüm insanların yaş, cinsiyet, etnik köken vb. Ne olursa olsun mal ve
hizmetlere erişimini sağlamak anlamına gelir.

• Katılım, insanların hayatlarını etkileyen kararlara katılmalarını sağlamaktır.
• Haklar, bireysel özgürlükleri kendilerini etkileyen koşullar ve kararlar

hakkındaki bilgilere karşı korumak ve haksız olduğunu düşündükleri
kişilere itiraz etmek anlamına gelir [2].
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1.5.
İNSAN HAKLARI
"İnsan hakları nedir, ne olmalıdır?" vb. sorular yüzlerce yıldır cevap aranan sorular
arasındadır. İnsan hakları konusunda farklı tanımlamalar yapılabilir. Ancak genel kabul
gören tanım, "tüm insanların insan olduğu için sahip olduğu temel hak ve özgürlükler"
olarak tanımlanmaktadır. İnsan hakları, insan olmanın sahip olduğu ve doğrudan insan
onurunu korumayı amaçlayan bir dizi özel haktır. Ayrıca, BM'ye göre, insan hakları
yaşam ve özgürlük, kölelik ve işkenceye maruz kalmama, ikir ve ifade özgürlüğü,
çalışma ve eğitim hakkını ve daha fazlasını içerir. Ayrım gözetmeksizin herkes bu
haklara sahiptir [3]. Konut sakinleri ve yeni gelenler arasında eşit bir şekilde insan
haklarının tesis edilmesi için bazı temel değerlere sahip olmak önemlidir. Bu temel
haklar, haysiyet, adalet / adalet, eşitlik, saygı ve bağımsızlık / özgürlük gibi ortak
değerlere dayanmaktadır. Bu değerler kanun [4] tarafından tanımlanır ve korunur.

f
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Bu değerler kanunlar tarafından tanımlanır ve korunur. [4]:

• Haysiyet, kişinin kendi varlığına, kişiliğine duyduğu saygıdır. İnsanı insan yapan içsel
değerdir. Bu şartta haysiyet karşılıklı olarak kabul edilir.

• Adillik / adalet, adaleti uygularken takdir yetkisinin ve adaletin kullanılmasına izin

veren yasal bir ilke anlamına gelen hakkaniyeti ifade edebilir. Bir toplumda adalet,
sosyal adalet, eşitlik ve dayanışmayla birlikte düşünülmelidir.

• İnsan hakları söz konusu olduğunda, siyasi, sosyal, yasal, doğal ve ekonomik gibi

farklı eşitlik türleri vardır. Tüm bu eşitlik alanlarının tüm insanlara (yeni gelenler veya
sakinler) sağlanması esastır.

• Saygı,

insanlara değer verildiğini ve değer verildiğini gösteren sözler ve
davranışlardır. Saygı, insanların düşüncelerine, inançlarına, ibadetlerine,
geleneklerine, geleneklerine ve yaşam tarzlarına değer vermektir. Saygı, bu
insanlarla anlayışlı bir şekilde tanışmak, dikkatli, özenli ve ölçülü olmaktır.

• Özgürlük, insan haklarının temeli olan vazgeçilmez bir değerdir. Buradaki özgürlük,

tüm insanların (yeni gelenler veya sakinler) doğası gereği sahip olduğu
devredilemez özgürlük haklarıdır.

• İnsan hakları tüm insanlara aittir.
• İnsan hakları elinden alınamaz.
• İnsan hakları birbirine bağlıdır.
• İnsan hakları tek başına ele alınamaz.
• İnsan haklarına önyargısız saygı gösterilmelidir [5]..
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1.6.
GÜÇLENDİRME
Güçlendirme, sosyal bilimlerde son yıllarda özellikle 1960'lardan itibaren karşılaştığımız
bir kavramdır. Eğitim, psikoloji ve sosyal hizmet gibi alan ve mesleklerde kullanılmaya
başlanmıştır. Güçlendirme, temelde insanların, ailelerin, grupların, kuruluşların veya
toplumların kendi yaşamlarına müdahale etmesi ve kontrol geliştirmesi anlamına gelir.
Güçlendirme, insanları potansiyel güce sahip aktif ve katılımcı bireyler olarak görür.
Güçlendirme, kişinin hayatını kontrol etme ve haklarını talep etme konusunda daha
güçlü ve daha kararlı olma sürecidir.
Bu süreçte, hem yeni gelenler hem de bölge sakinleri için güçlendirme çabalarının
yürütülmesi önemlidir. Burada tüm tara ları güçlendirmek önemlidir. Aslında
güçlendirme değeri tek tara lı bir perspektif sunmamaktadır. Şimdiye kadar ifade
edilen diğer değerler ışığında kişinin haklarını talep etme açısından güçlenmesi
beklenmektedir.

f

f
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Bunun için bazı noktalara dikkat etmek önemlidir;

• Her bireyin, grubun, ailenin ve toplumun bazı güçleri vardır. Güçlendirme, her

kişinin, ailenin, grubun veya topluluğun kaynaklara, varlıklara, bilgeliğe, bilgiye ve
haysiyete sahip olduğunu kabul eder. Ayrıca, yaşam deneyimleri yaşadıklarını
öngörerek yaşamlarını dönüştürme potansiyeline sahip olduklarını kabul eder.

• İnsanların karşılaştığı travma, taciz ve hastalık gibi şeyler zararlı olabilir; ancak, aynı

zamanda zorluklarla başa çıkma fırsatı da sağlarlar. Olumsuz deneyimler, birey, aile
veya toplum için fırsatlar haline gelebilir. Olumsuz koşullar ve ıstırap yeni
deneyimlere yol açabilir. Güçlendirme, sorunlardan kurtulmak için sık sık sorunlarla
karşılaşan insanlara esneklik sağlayabilir. Bu nedenle insanlar, zorlukların üstesinden
gelmek için kendi stratejilerini öğrenmeleri gerektiği konusunda hemfikirdir.

• Bireylerin,

grupların ve toplulukların büyümeye ve gelişmeye açık olduğu bir
gerçektir. Yeni gelen ile ikamet eden arasındaki ilişkiyi organize etme ve
sürdürmedeki temel yaklaşım bu değere dayanmalıdır. Önemli olan bireylerin,
grupların ve toplulukların büyümeye ve gelişmeye açık olduğu noktaları
belirlemektir.

• Güçlendirme felsefesine göre, en iyi hizmet insanlarla işbirliği yapılarak sağlanabilir,
böylece en iyi ilerleme insanlarla işbirliği yapılarak da sağlanabilir. Bu nedenle
insanlara bu değerle davranmak önemlidir.

• Her

ortam kaynaklarla doludur. Her ortamda başkalarına yardım etmek isteyen
bireyler, aileler, gruplar, dernekler ve kurumlar vardır. Fırsat verildiğinde bilgi,
yetenek, varlık ve kaynaklarla her türlü katkıyı yapabilirler. Bu sinerji ve güç, yeni
gelenler ile sakinler arasındaki ilişki ve işleyişte kullanılmalıdır.

• Dayanışma, ilgi ve ilişki sosyal hayatta çok önemli değerlerdir. İnsanları birleştirici

özelliği vardır. İnsan refahını artırmak ve korumak temelde özenle ilgilidir. Kamusal
alanda güçlendirme aile, komşuluk, toplum, kültür ve ülkedeki sosyal ilişkilerin
güçlendirilmesi ile sağlanabilir. Tüm tarafların bu bilinç ve çaba içinde olması
beklenmektedir.

• Her bireyin, grubun, ailenin ve toplumun bazı güçleri vardır. Güçlendirme, her

kişinin, ailenin, grubun veya topluluğun kaynaklara, varlıklara, bilgeliğe, bilgiye ve
haysiyete sahip olduğunu kabul eder. Ayrıca, yaşam deneyimleri yaşadıklarını
öngörerek yaşamlarını dönüştürme potansiyeline sahip olduklarını kabul eder..
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1.7.
EŞİTLİK
Eşitlik, en kısa ve basit haliyle, eşit olmak üzere, sosyal ve siyasal haklar açısından
insanlar arasında ayrımcılık yapılmaması demektir. Eşitlik bir değer yargısıdır.
Toplumsal yapıdaki tüm bireylerin herhangi bir özelliği ne olursa olsun eşit kabul
edilmesi beklenir. Fransız Devrimi'nden sonra siyasi ve idari anlamda eşitlik konusu
gündeme gelip yaygınlaşsa da binlerce yıldır eksikliğiyle hala çok önemli bir konudur.
Özellikle 21. yüzyıldaki göç çalışmaları ve uygulamaları söz konusu olduğunda eşitlik
meselesi çok merkezi bir yerde olmalıdır. Nitekim bu çalışmada temel bir değer olarak
yer alması da bu konumdan kaynaklanmaktadır. Eşitlik, toplumdaki tüm paydaşlara,
özellikle yöneticilere bazı temel sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklar öncelikle şu ana
kadar ifade edilen değerler üzerinden algılanmalıdır.
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Bu şartta eşitliğin bazı özellikleri vardır;

• Eşitlik, mutlak eşitlik anlamına gelmez. Bazı doğal farklılıkların varlığını kabul eder.
• Eşitlik, toplumdaki tüm eşitsizliklerin ve özellikle ayrıcalıklı sınıfların yokluğu
anlamına gelir.

• Eşitlik, tüm insanlara eşit hak ve özgürlüklerin verilmesini ve garanti edilmesini
varsayar.

• Eşitlik, toplumdaki tüm insanlar için eşit ve yeterli fırsatlar sistemine zarar verir.
• Eşitlik, servet ve kaynakların eşit ve adil dağılımını destekler. Zengin ve

fakir

2.
ÖNCELİKLER
arasındaki olası minimum uçurumu hedefler.

• Eşitlik,

toplumun daha zayıf kesimlerine yardım etmek için koruyucu ayrımcılık
ilkesini kabul eder [6].

Herkesin eşitlik değerini benimsemesi, bu değerler doğrultusunda hareket etmesi ve
buraya kadar bahsedilen sosyal değişim, sosyal kalkınma, sosyal uyum, sosyal adalet,
insan hakları, güçlendirme gibi değerleri benimsemesi beklenmektedir.
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2.1.
VATANDAŞLIK
Bugün bir ülkeye veya vatana ait olmanın, demokratik katılımın ve kamu haklarına
hakkaniyetli erişimin en basit şekli olarak tanımladığımız modern vatandaşlık
kavramının tarihselliği, çok eski bir tarihe dayanmamaktadır. Temel bir siyasal sistem
biçimi olarak ulus devletlerin yaygınlaşmasıyla vatandaşlık kavramının yaygınlaştığı,
Sanayi Devrimi ile başlayan modern yaşamın kentte yoğunlaşan kitlelerin katılımıyla
gerçekleştiği ve sanayi ve ardından hizmet sektöründeki istihdamla birlikte, siyasi
süreçlerde eğitim seviyesi sürekli yükselen kişilerdir. Günümüzde vatandaşlık, öncelikle
çağdaş bir demokratik topluma katılmak için bir fırsat ve zorunluluk olarak
anlaşılmaktadır. Bu hak ve sorumluluklar arasında oy kullanma, toplum içinde çeşitli
birimlerde bulunma, askerlik, vergilendirme ve benzeri şekillerde hizmet verme gibi
ayrıcalıklar ile hukuka uygunluk gibi hak ve sorumluluklar yer almaktadır. Bütün bunlar,
bireyin üyesi olduğu, yurttaşlıkla özdeş olan siyasal sistemin temel unsurlarına katılmak
demektir. Ancak küreselleşme ya da göç çağı dediğimiz 21. yüzyılın küresel
gerçekliğinde, hem ulus devlet kavramı hem de klasik vatandaşlık kavramları bir şekilde
yeni jeopolitiğin tehdidi altındadır ve paradoksal olarak, bir belli bir öneme sahip
olmaya başlamıştır. Ulus devlet yerine küresel devlet anlayışı önem kazanırken; ayrıca
klasik vatandaşlık yerine küresel vatandaşlık kavramı önem kazanmaktadır [7]. Bu
çalışmada vatandaşlık kavramı bu bağlamda ele alınmıştır.
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Bu nedenle, yeni gelen mültecilerin bölge sakinlerine adaptasyonunun sağlanmasında;

• Öncelikle

küresel vatandaşlık fikrinin benimsenmesi beklenmektedir. Küresel
vatandaşlık kavramı ile kastedilen, insanların dünyayı veya toplumu daha eşit, adil ve
sürdürülebilir kılmak için üye oldukları toplumlarda aktif rol almaları ve başkalarıyla
sosyal uyum içinde yaşamalarıdır.

• Vatandaşlık haklarının tüm yabancıları veya yeni gelenleri kapsayacak şekilde yasal

olarak sağlanması gerekir. Burada kastedilen, ülkelerin iç politikalarında göçmenler
ve mülteciler için ayrı vatandaşlık uygulamaları yürütmesidir.

• Ayrıca vatandaşlığa başvuran mülteciler için pozitif ayrımcılık beklenmektedir. Bu
bağlamda, göçmenlerden beklenen dil yeterliliği veya ülke için genel kültürel bilgi
düzeyi daha düşük olabilir. Ayrıca göçmenlere çok daha az kısıtlama ile dil kursları
alma imkanı sunulması tavsiye edilir.

• Mültecilere

sunulan vatandaşlık hakkının daha kapsayıcı ve uzun vadeli etkiler
düşünülerek sunulması önerilmektedir. Bürokratik prosedürlerin basitleştirilmesi de
tavsiye edilmektedir. Bu noktada yerel halkla eşit haklar ve uygulamalar planlamak
çok önemlidir.
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2.2.
BARINMA
Barınma, yalnızca mülteciler için değil, göç hareketlerine dahil olan tüm insanlar için
en öncelikli gündem maddesidir. Yeni gelenlerin nerede, nasıl ve hangi koşullarda
kalacağı ikri, göç hareketlerine katılan bireyler adına ilk andan itibaren en çok
düşünülen konudur. Varış yerinde bir sığınağa (liman gibi) sahip olmak en çok ihtiyaç
duyulan şeydir. Günümüzde barınma, özellikle sığınmacı ve mültecileri kabul eden
veya barındıran ülkelerde en sorunlu alanlardan biridir. Mültecilerin barınma hakkı ile
ilgili olarak birçok ülkenin göç mevzuatında büyük bir boşluk bulunmaktadır. 21.
yüzyılda mülteciler için barınma imkanları oldukça kısıtlıdır hatta ülkelerin
vatandaşlarına bile sosyal konut ve benzeri uygulamalarla barınma imkânı sunması bile
çok zordur. Ancak ev sahibi toplum ile yeni gelenler arasında sağlıklı ve uzun vadeli bir
ilişki kurmak için tüm bireylerin insana yakışır yaşam standartlarına sahip ortak yaşam
alanlarında yaşaması çok önemlidir. Bu mesele, entegrasyon, adaptasyon, kabul veya
sosyal uyum gibi farklı tanımlarla ifade edilen birlikte yaşama idealini gerçekleştirmek
için özellikle önemlidir. Barınma alanında mültecilere sağlanacak fırsatların bazı
özelliklere sahip olması beklenmektedir.

f
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Buna göre;

• Mültecilerin büyük çoğunluğu kalıcı bir yer bulana kadar parklarda, bahçelerde,

ibadethanelerde veya sokaklarda kalmaktadır. Bu nedenle, yetkililerin, kalıcı bir yer
bulunana kadar en azından geçici olarak mültecilerin ikamet edebileceği yerler
sağlamaları beklenmektedir.

• Bu yerlerin insan haklarına ve haysiyetine uygun olması çok önemlidir.
• Bu yerlerde elektrik, su, kanalizasyon, ısınma ve haberleşme gibi temel altyapı ve /
veya üstyapı hizmetleri sağlanmalıdır.

• Aile olarak ikamet etmek isteyen mülteciler ve bireysel yaşamak isteyen mülteciler
için uygun yerlerin olması önemlidir.

• Çocukların aileleri dışında farklı yetişkinlerle aynı ortamda olmamalarına özellikle
dikkat edilmelidir.

• Barınma imkanlarının olduğu yakın bölgelerde çocukların eğitim faaliyetlerine dahil
edilmesi tavsiye edilmektedir.

• Diğer yetişkin bireylerin geçici olarak barındırıldığı bu ortamlarda çeşitli etkinliklere
katılmaları ve onları psiko-sosyal açıdan desteklemeleri önemlidir.

• Bu geçici barınma imkanlarının yanı sıra, mültecilerin yetkililer tarafından kalıcı
olarak yerleşebilecekleri yerlere yönlendirilmesi beklenmektedir.

• Bu kalıcı yerleşimlerde yukarıda belirtilen benzer altyapı ve üst yapı tesislerine
erişimin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

• Mülteci bireylerin talep edilmesi veya gerekli görülmesi halinde geçici ve dönemsel
ekonomik destek sağlamaları beklenmektedir.

• Konut için yapılan ve planlanan tüm çalışmalarda sosyal uyum ya da sosyal uyumun
yolunun eşit konut imkânlarıyla yakından ilişkili olduğu dikkate alınmalıdır.
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2.3.
SAĞLIK
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı, ülkelerin tüm dünyadaki vatandaşlarına sunmakla
yükümlü oldukları temel bir sosyal politika hizmetidir. Bu yükümlülük ülkelerin yasal
düzenlemeleri çerçevesinde garanti altına alınmıştır. Dolayısıyla bir ülke vatandaşı,
ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine anayasal olarak erişebilir. Ancak asıl sorun, başka
bir ülke vatandaşı olan bireylerin çeşitli nedenlerle başka bir ülkedeyken sağlık
hizmetlerine erişim haklarıyla ilgilidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi ve Avrupa Sosyal Şartı gibi çeşitli uluslararası belgeler, insanların sağlık
haklarını vurgulamaktadır. Üstelik bu haklar sadece ülke vatandaşları için değil tüm
insanlık için geçerli kabul edilmektedir. Ülkeler ayrıca bu düşünceler veya ikirlerle ilgili
sözleşmeler imzalar. Ancak uygulama söz konusu olduğunda ülkelerin öncelikle
vatandaşlık kavramına vurgu yaptığı görülmektedir. Daha sonra sağlık sigortası
sistemini göz önüne almaktadırlar. Sağlık sigortası veya koruması varsa kişi
hizmetlerden yararlanabilir. Dolayısıyla bu tutum hem vatandaşlar hem de yeni gelen
göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler açısından dezavantajlı bir durum
oluşturmaktadır.
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Burada özellikle mültecilere sunulması beklenen sağlık hizmetlerinin standartlarından
bahsedilecektir.

• Öncelikle,

mültecilerden yasal olarak kendilerine sağlanan sağlık hizmetlerine
erişimde herhangi bir ayrımcılık yaşamamaları beklenmektedir.

• Sağlık

hizmetlerine erişim, diğer vatandaşlarla ortak alanlarda ve tesislerde
sağlanmalıdır.

• Mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli engellere
hazırlıklı olunması önerilir.

• Sağlık mesleği mensuplarının ve diğer profesyonellerin kapsayıcı sağlık hizmetleri
hakkında bilgilendirilmesi beklenmektedir.

• Mülteci bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi sırasında oluşabilecek dil yetersizliği,

iletişimsizlik gibi alanlarda gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir. Online veya
telefon dil destek hattı veya dil kartları gibi uygulamalar değerlendirmeye alınabilir.

• Mülteci bireylerin yalnızca acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları

değil, aynı zamanda yatarak tedavi ve / veya ayakta tedavi hizmetlerine ücretsiz
olarak erişebilmeleri sağlanmalıdır.

• Mülteciler, tıbbi ilaçlar ve malzemeler gibi konularda kamusal (ulusal ve / veya yerel)
veya hükümet dışı kaynaklarla desteklenmelidir.

• Mülteci sağlığının da bir halk sağlığı sorunu olduğu düşünülerek halk sağlığı ve
uygulamalara mültecilerin dahil edilmesi önerilmektedir..
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2.4.
EĞİTİM
Eğitim hakkı, 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 1951 Cenevre Mülteci
Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel bir insan hakkıdır. Buna rağmen 21. yüzyılda
mültecilerin eğitim hizmetlerine erişimi çok önemli bir sorun alanıdır. UNHCR
tarafından yayınlanan rapora göre, dünyadaki mültecilerin eğitim fırsatlarına sahip
olma olasılığı küresel ortalamanın beş katıdır. %92 küresel ortalamaya kıyasla, mülteci
çocukların yalnızca %61'i ilköğretime erişebilmektedir. Üstelik yaş ilerledikçe bu boşluk
giderek artmaktadır. %84 küresel ortalamaya kıyasla, ergen mültecilerin yalnızca %23'ü
orta öğretime devam etmektedir. Yüksek öğretimde küresel ortalama %34 iken
mültecilerin %1'den azı üniversiteye gitmektedir. Mülteci çocukların, gençlerin ve
yetişkinlerin yüksek vası lı mesleklerde çalışabilmeleri ve içinde yaşadıkları toplumlara
büyük katkı sağlayabilmeleri için eğitim programlarına erişimleri olmalıdır [8]. Bu
gereklilik, birlikte yaşama, bir arada yaşama ve/veya sosyal uyum kültürüne hizmet
edeceği için çok önemli bir noktadır. Ancak bunun için mültecilere sağlanan eğitim
hizmetlerinin de bazı küresel standartlara ve özelliklere sahip olması gerekir.
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Ancak bunun için mültecilere sağlanan eğitim hizmetlerinin de bazı küresel
standartlara ve özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre;

• Öncelikle eğitimde fırsat eşitliği ilkesi bir ülkedeki tüm bireyleri kapsayacak şekilde
uygulanmalı, vatandaş veya mülteci fark etmeksizin eğitime erişim sağlanmalıdır.

• Mülteci eğitim hizmetlerinin sunulduğu ortamlar geçici alanlar veya izole alanlar
olmamalıdır.

• Aksine, karma ve bütünleşik eğitim ortamları yaratmak çok önemlidir.
• Yerleşik veya yeni gelmiş olsalar da, tüm çocuklar ve gençler bir arada olmalıdır.
• Eğitim hizmetleri sunan tüm profesyoneller (öğretmenler, yöneticiler, memurlar,

temizlikçiler veya hizmetliler vb.) Kapsamlı eğitim bilgisi ve uygulamasına sahip
olmalıdır.

• Eğitim amaçlı çok kültürlü ortamların yaratılması kadar çok kültürlü bir kültürün
kurulması da çok önemlidir. Bu noktada çok kültürlü eğitim öğretim materyalleri ve
uygulamaları geliştirilmelidir.

• Farklı

ortamlarda birbirlerini gözlemleyerek, samimiyet kurarak ve daha samimi
ilişkiler kurarak eğitim faaliyetleri dışında tüm çocukların ve gençlerin bir araya
gelmesi sağlanmalıdır.

• Temel eğitimin ailede başladığını düşünürsek, kapsayıcı ve çok kültürlü sosyal yapı

hakkında sadece çocuklar ve gençler için değil ebeveynler için de bilgilendirici
faaliyetler yapılmalıdır. ben. Sivil toplum çalışmalarının örgün eğitimin yanı sıra
destekleyici veya tamamlayıcı çalışmalar olarak yer almasının sağlanması
önerilmektedir.

• Tüm eğitim faaliyetlerinin (kamu, özel veya sivil toplumdan bağımsız olarak) eşit, çok

kültürlü ve kapsayıcı olacak şekilde organize edilmesi ve denetlenmesi
beklenmektedir..
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2.5.
İSTİHDAM
İstihdam, son iki yüzyılın en önemli sosyal politika alanlarından biridir. 19. yüzyılda
insanların kırsal alanlardan kentlere göçüyle başlayan istihdam sorunu, modern
toplumda daha karmaşık hale gelmiştir. Vatandaşların istihdam talepleri, insana yakışır
istihdama veya temel taleplerin ötesinde iş taleplerine dönüşmüştür. Dolayısıyla asgari
ücret talepleri, insana yakışır bir yaşam için karşılanabilir ücrete dönüşmüştür.
İstihdam, kapitalist sistem içinde var olmanın anahtarı olup tüm insanlar için en önemli
ve öncelikli gerekliliktir. Doğal olarak, bu gereksinimi karşılamak hükümetlerin ve
yöneticilerin sorumluluğundadır. Ancak kapitalist sistem içinde farklı sosyal sını ların
varlığı, herkesin istihdam fırsatlarına eşit olarak erişmesini engelliyor. Piyasa dengesi
için kâr maksimizasyonu ile hareket eden kapitalist sistem, sermaye birikiminin
sürekliliği için daha ucuz işgücüne ihtiyaç duyar. Bu durum, halihazırda temel hak ve
destekten yoksun olan mülteciler için çeşitli risklere yol açmaktadır. Üstelik bu
konudaki çalışmalar incelendiğinde, işgücü piyasasına erişimi sınırlı olan mültecilerin
sosyal uyum ve bir arada yaşama konusunda yavaş bir ilerleme kaydettikleri açıkça
görülmektedir [9].
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Bu nedenle istihdamda yer alacak mülteciler için destekleyici (gerekirse pozitif
ayrımcılık) uygulamaların geliştirilmesi çok önemli ve tavsiye edilmektedir.

• Öncelikle mülteciler, kayıt dışı istihdamın tehlikelerinden korunmalıdır. Bu koruma,

istihdam başlığı altındaki en önemli konudur. (Nitekim kayıt dışı çalışmak zorunda
kalan mülteciler, emek sömürüsüne maruz kalmaktadırlar; sağlık sigortası olmadan
ve yetersiz ücretlerle uzun saatler istihdam edilmektedirler.)

• Kayıt

dışı çalışmanın hem vergi kaybı hem de sosyal risk faktörü olduğu
unutulmamalıdır. Kayıt dışı (kayıt dışı) istihdamı önlemek için gerekli bilgilendirme
çalışmalarının ve denetim mekanizmalarının kurulması beklenmektedir.

• Mültecilerin

istihdamı konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, varsa
eksiklikler tamamlanmalıdır.

• Mültecilerin

istihdam piyasasına dahil edilmeden önce bilgi, beceri ve mesleki
deneyimleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri önerilir. Buna göre, istihdam alanında
mevcut istihdam ihtiyaçlarına yönelik bir yönlendirme yapılabilir.

• Yeni gelen mülteciler için danışmanlık hizmeti vermesi bekleniyor. Bu hizmetler,
bireysel düzeyde veya grup danışmanlığı olarak alınabilir.

• Mülteciler için istihdam fırsatları veya kolaylıklar sunan işletmeler için teşvik edici
uygulamaların uygulanması tavsiye edilir.

• İstihdam açısından kurumsal ve sektörel altyapı güçlendirilmelidir.
• Son olarak, istihdamla ilgili bu çalışmaları yaparken akılda tutulması gereken en

önemli nokta, yeni gelen mültecilerin istihdam piyasasına ve ülkenin ortak
zenginliğine katkı sağlayacağıdır. Bu katkının tüm paydaşlara (halklar, topluluklar,
mülteciler, yöneticiler, politikacılar, sanatçılar vb.) Anlatılması sağlanmalıdır.
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2.6.
SOSYAL UYUM
Toplumsal uyum / uyum olarak tanımlanan insanın çevreye ve topluma adaptasyonu,
insanın temel ihtiyaç ve özelliklerinden biridir. İnsanı hayata bağlayan şey, yaşadıkları
çevreye ve topluma sağladıkları uyumdur. Son yıllarda göç araştırmalarında giderek
önem kazanan bu konu, sosyal uyum veya sosyal uyum başlıkları altında ele
alınmaktadır. Ancak yeni gelenleri yerleşik toplumla kaynaştırmak için asimilasyon,
eritme, adaptasyon veya entegrasyon gibi farklı yöntemlerin denendiği bilinmektedir.
Ayrıca çokkültürlülük felsefesi çerçevesinde bazı çalışmalar yapılmıştır; yine de bu
çalışmalardan hiçbirinde etkili sonuç alınamamıştır. Ayrıca, yeni gelenlerin farklı geliş
nedenleri, hede leri ve / veya beklentileri nedeniyle bahsedilen yöntemlerin etkisiz
kalması kaçınılmazdı. Nitekim, tüm bu yöntemler yalnızca yeni gelen bireylerden ve /
veya gruplardan tek tara lı uyum beklemektedir. Diğer bir deyişle, geçmişte kullanılan
yöntemlerin tümü, egemen ve yerleşik toplumsal yapı ve kültürle bütünleşmeyi
bekliyordu. Ancak 21. yüzyılın post-modernist yapısı içerisinde bu sosyal uyumun hem
yeni gelenlerin hem de bölge sakinlerinin çabalarıyla gerçekleştirilebileceği ve
sürdürülebileceği öngörülmektedir.

f

f

33

Bu nedenle, bu şart merkezli mültecilerde sürdürülebilir veya kalıcı sosyal uyumu
sağlamak için;

• Toplumdaki

tüm paydaşların (ikamet edenler, mülteciler, yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluşları, özel sektör, vb.) Sürecin bir parçası olması beklenmektedir.
Nitekim sosyal uyum tek taraflı değil karşılıklı olmalıdır.

• Bu süreç herkesin anlayabileceği şekilde anlatılmalıdır.
• Sosyal uyumda kanıta dayalı yöntemler kullanılmalı

veya iyi uygulamalar risk

alınmadan aktarılmalıdır.

• Uygulamalarda bu değerlere vurgu yapan insan hakları, eşitlik, adalet, bireyin onuru
gibi temel değerlerin vurgulanması önerilmektedir.

• Aktif

ve katılımcı demokratik yapıların sosyal uyumun merkezinde olduğu
unutulmamalıdır.

• Uzun vadeli iş birliklerinin ve ilişkilerin hedeflenmesi gerekir.
• Topluluğun veya toplumun ihtiyaçları ve öncelikleri yerel

ve ulusal düzeyde
değerlendirilmelidir. Mevcut ve gelecekteki süreçler bu değerlendirmeye dayalı
olarak geliştirilmelidir.

• Toplulukların veya toplumun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve planlama
sürecine dahil edilmesi gerekir.

• Sosyal uyum süreçlerinde sosyal ağların güçlü yönlerinin ve etkilerinin farkında olun
ve bu ağlar uyum sürecine dahil edilmelidir.

• Bu uyum sürecinde yeni ve ortak toplumsal değerler ve önceliklerin oluşturulması
hedeflenmektedir.

• Sivil topluma katılım ve dayanışma teşvik edilmelidir.
• Sosyal uyum için sabırlı olmak ve süreci zamana

yaymak çok önemlidir.
Unutulmamalıdır ki herhangi bir sosyal yeniliğin aniden gerçekleşmemektedir.

• Son olarak, şu ana kadar tartışılan tüm değer ve önceliklerin, toplamda sosyal

uyuma giden süreçlerin vazgeçilmez unsurları olduğu bu şartta belirtilmiştir. Şarttaki
her bir başlığın sosyal uyum başlığına ulaşmanın bir yolu olduğu ve nihai hedefin bu
şartta sosyal uyum olduğunun altı çizilmiştir.
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