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Ev sahibi ülkelerdeki yeni popülasyonun dahil olması ve göçler 
dikkatimizi sıklıkla çeken meselelerdir.Politik değişkenlik, ekonomik 
hariciye, yoksulluk, askeri şiddet ve dinsel baskı birçok bölgede bir 
felaket olarak devam ediyor. Dahası ulusları daha önce hiç yapmadığı 
kadar bir araya getirip bağlayan küreselleşme, bir ülkede tüm dünyayı 
zararlı yönde etkileyen olaylar yaratır. 

Bu rehber, yabancı ulusları da içeren bazı kritik konu başlıklarını 
anlamak, bu başlıkları ele almak için bir girişimdir. Daha özele 
inersek bizler, genç göçmenlerin ki buna mülteciler de dâhil, 
problemli taraflarına odaklanacağız. Bu başlıklar onların kimliklerinin 
2 farklı konusu altında köklenir: genç olmak ve yabancı olmak. 
Bizim incelemek istediğimiz ana öncül, göçmen ve mültecilerin 
Avrupa toplumlarındaki katılımlarına uzun soluklu kakı sağlayabilen 
gençlik organizasyonlarında entegrasyonunu nasıl daha iyi hale 
getirilebileceğidir.

Bu rehberdeki bilgiler, 3 ayrı kaynaktan köklenir: İlk olarak, 
genişletilmiş bir kaynakça. Biz çeşitlikaynaktan ya gençlik ya da 
göçmenlik ya da mültecilik ile ilişkili başlıkları çalıştık. Daha sonra bu 
başlıklar arasındaki ilişkiyi tanımlamayı iki ayrı gruba paylaştırarak 
denedik. Bu rehberin temel odağı göçmen ve mülteci topluluklarının 
kendi üyelerinin gençlik kuruluşlarına ve faaliyetlerine katılımını nasıl 
destekleyebileceği, kendi organizasyon ve faaliyetlerine yerel katılımın 
nasıl sağlanabileceği, kültürel açıdan farklı grupların başarılı bir 
şekilde nasıl yönetilebileceği ve bu iki farklı türdeki organizasyonların 
birbirlerine karşı nasıl daha iyi yaklaşım geliştirebileceği ve beraber 
çalışabileceği üzerinedir.

İkincil olarak, projenin gereksinimlerini 2 soru başlığında oluşturduk 
ki birisi direk olarak mülteci ve göçmen organizasyonlarına ve 

“Dâhili Gençlik” projesi, Avrupa Birliği Programı “Erasmus +” kapsamında Aralık 
2014’den Şubat 2016’ya kadar süren gençlik alanında gerçekleştirilen bir stratejik 
ortaklıktır. Proje, Yunanistan (NGO CIVIS PLUS), Türkiye (ULUSLARARASI 
GENÇLİK AKTİVİTELERİ MERKEZİ DERNEĞİ) ve Bulgaristan’dan (CENTRE 
IMMIGRATION AND INTEGRATION) olmak üzere 3 kuruluş tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Projenin genel amacı Avrupa toplumlarındaki üçüncü ülke 
vatandaşlarının gençlik faaliyetlerine katılımını artırarak topluma dahil olmalarını 
kolaylaştırmaktır. Daha özele inersek bu proje üçüncü ülke vatandaşlarının gençlik 
faaliyetlerine katılımı için Avrupa çağında iyi örnekleri keşfetmeyi ve kaydetmeyi, 
çeşitliliğin güçlü unsurlarıyla çalışan yönetici takımlar ve ek faaliyet organizasyonları 
üzerine yapılan gençlik çalışmalarında aktif olarak çalışabilme yetisini güçlendirmeyi, 
daha fazla katılım için kendi üyelerini motive eden göçmen topluluklarının yetisini 
güçlendirmeyi ve ek faaliyetleri organize etmeyi ve son olarak gençlik kuruluşları ile 
göçmen topluluklar/kuruluşlar arasındaki işbirliğini sağlamayı ve bunu artırmayı 
amaçlar. 

Proje, mevcut rehberde sonuçlandırılan üç temel faaliyeti içermiştir:

1) İlk aşamada, rehberin konuları üzerine bir kaynakça araştırması gerçekleştirildi.
2) Anketler Avrupa çapında yer alan gençlik ve göçmen kuruluşlarına gönderildi.
3) Gençlik çalışanları ve göçmen topluluklar ve kuruluşların temsilcileri sorular 

içerisinde yer alan konuları tartışma ve yeni araçlar ve faaliyetler yaratma şansını elde 
etti ve bu süreç esnasında her bir katılımcı ülkede atölye çalışmaları ve odak grupları 
uygulandı.



Giriş

İlk kısım, gençlerin diğerlerine nazaran nasıl daha başarılı, etkili 
şekilde örnekler ortaya koyduğunu anlamada temeldir. Hem gençlik 
kuruluşları için hem de yabancı gençlik başlıklı alanda söz sahibi olmak 
isteyen diğer organizasyon ya da gruplar için, onların hedef gruplarıyla 
alakalı temel problem ve başlıkları halletmekte kaçınılmazdır.

Bu bölüm, konu ila alakalı ve ilgili kimseler arasında verimli bir 
diyalog sağlamak için anahtar rolündedir. Bu yüzden onlar, genç 
yabancılar tarafından karşılaşılmış birçok önemli engellerin birinci 
ağızdan aktarımına sahiptirler. Ancak, bu etmenleri sunmak göçmen 
kuruluşlara ve komitelere göstermek amacıyla önem taşır öyle ki 
kendi topluluklarında karşılaşabilecekleri problemler diğer dinlerdeki 
yabancı topluluklar tarafından da benzer şekilde paylaşılabilir. Bu 
şekilde karşılaşabilecekleri engellerle ilişkili olan benzerlikler ve 
farklılıkları tanımlayabilirler ve böylelikle hangi uygulamaların kendi 
özel kuruluşlarını daha iyi destekleyebileceğine daha etkili bir şekilde 
karar verebilirler.İlk kısım aynı zamanda, gençlerin diğerlerine nazaran 
nasıl daha başarılı, etkili şekilde örnekler ortaya koyduğunu anlamada 
ve dahil etmede temeldir. Hem gençlik kuruluşları için hem de yabancı 
gençlik başlıklı alanda söz sahibi olmak isteyen diğer organizasyon ya 
da gruplar için, onların hedef gruplarıyla alakalı temel problem ve 
başlıkları halletmekte kaçınılmazdır. 

İkinci bölüm de kısımlara ayrılmıştır. İlk bölüme, potansiyel 
olarak problemli konuları bulunan üçüncü dünya ülkelerindeki genç 
vatandaşlara ulaşan hizmetle ve alakalı iyi örnekleri vurgulamak 
amacıyla yukarıdaki örnekleri analiz ederek başlamaktayız. Özellikle, 
göçmen komitelerinin, katılım sayılarını artırmaya çalışırken gençlik 
alanındaki aktif kuruluşları göz önünde bulundurması gereken iyi Pratik 
prensiplerini açıklayacağız. Bu iyi Pratik prensipleri şu kategorilere 
ayrılmıştır: yerel demografiyi bilmek, organizasyonu yakın kılmak, 
kuruluşun çalışanları ve genç yabancılarının katılımı arasındaki ilişkiyi 
anlamak, ağ kurma ve kültürel olarak karışık grupları yönetmek.
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komitelerine ve biri de gençlik kuruluşlarına yöneltildi. Bu anketler 
aracılığıyla, genç göçmen dahil edilmesinin sorunlu unsurlarına 
hitap etme amacına sahip iyi uygulama prensipleri ve yapısal olarak 
uygulamalı araçlar konusunda bize yardım edecek konular üzerinde 
doğrudan bilgi ve bakış kazanmayı istedik. Şöyle ki gençlik kuruluşları 
kadar mülteci ve göçmen kuruluşlarından da çeşitli gruplar içindeki 
kültürel tansiyonla alakalı konular üzerine ve bu tarz kuruluşların 
beraber çalışması ihtimali üzerine kendi bakış açılarını paylaşmasını 
istedik.

Üçüncül olarak, bu projede yer alan her bir kuruluş, gençlik alanı 
ve göçmenlik kuruluşu ve komiteleri alanlarında çalışan kişilerin 
sunumlarıyla beraber grup ve atölye çalışma odaklı görevlerde yer 
aldı. Hem bu etkinlikleri hazırlarken, bu farklı dinamiklere sahip çok 
yönlü konuya yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Gerçekleşme 
sürecinde katılımcılar, başlıkların derinliklerindeki rehber dâhilinde ilgi 
gösterip keşfe çıktı. Üzerinde durulan konu; sorularla beraber grup 
ya da kuruluş dâhilindeki uluslar ve yabancı gençler arasındaki ilişkiyi 
nasıl düzeltebileceğimiz ve genç göçmenlerin gençlik kuruluşlarına 
katılımını ve yerel gençlerin göçmen kuruluşlara katılımını nasıl 
destekleyeceğimizdi.

Yapısal olarak bu rehber şu bölümlere ayrılmıştır.İlk bölüm, 
enstitülerde ya da gençlik kuruluşlarında görev alan genç 
göçmenlerin yerleştikleri toplumda yaygın olarak görülen gelenek, 
sosyal - ekonomik hayat koşulları ana engeller üzerine kısa bir tasvir 
niteliğindedir. Bu engellerin listesi, elbette göçmen ve mültecilerin 
entegrasyonu üzerinde var olan potansiyel problemler ve Avrupa’nın 
olaya nasıl uygun şekilde dâhil olacağı, projenin limitleri ve çerçevesini 
nasıl konumlandırıp aşacağı üzerinedir. Projenin ihtiyaçları için, dil ve 
kültür engellerini içeren problemleri oluşturan etmenlere odaklandık. 
Gençlik ile ilişkili kuruluş ve faaliyetlerde yer alan yabancı ülkelerin 
genç vatandaşları, bu engellerin işgücü piyasasında, sosyal olaylarda 
nasıl ayrıştırmaya yol açacağını açıkladığımızda görüldü. 



Göçmenlik konusuyla kendi ülkesinde 
yaşamayan insanların durumu henüz yeni bir fenomen 

olsa da emsalsiz bir boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda, 
Avrupa’ya gelen yabancıların ve göçmen akımının karşılaştığı 
yüksek riskli fakirlik ve sosyal dışlanmanın faktörleri 

fazlasıyla artış göstermiştir.
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Avrupa Komisyonu’nca 
2015’de yapılan araştırmaya 
göre, Avrupa ülkeleri dışından 
1.8 milyondan fazla göçmen 
ikamet etmekte ve bu göçmenler 
ötekileştirme riski ile 
karşı karşıyadır. 
Bunlardan %11’den 
fazlası açlık riskiyle 
karşı karşıyadır.

Yakın geçmişte, 
geçen aylarda 
Suriye’de gelişen 
trajik olaylar, buna 
bir kanıt olarak 
Avrupa düzeyinde 
o r g a n i z a s y o n 
ve koordinasyon 
politikalarının her 
zamankinden daha fazla 
olması gerektiğini göstermiştir. 

Mülteciler ve sığınmacılar 
Avrupa’ya legal ve illegal 
yollardan ulaşmaktadırlar. 
Avrupa’nın hedefi, fiziksel 
güvenlik ve psikolojik tedaviyi 

tesis etmek olmalıdır.

Bunun yanı 
sıra, hepsinden 
önemlisi de, bu 
yabancı grupların 
adapte olması, 
sosyal hayata 
karışması, entegre 
olması, ev sahibi 
ülkenin ekonomik 
ve politik hayata 
uyum sağlaması 
yönünde daha fazla 

gelişme gösterilmelidir. 
Mültecilerin ve sığınmacıların 
toplanması hususunda belirgin 

Avrupa ülkeleri 
dışından 1.8 milyondan 

fazla göçmen ikamet 
etmekte ve bu göçmenler 

ötekileştirme riski ile 
karşı karşıyadır. 

Bunlardan %11’den 
fazlası açlık riskiyle karşı 

karşıyadır

Birinci bölümGiriş

Bu iyi Pratik prensipleri şu kategorilere ayrılmıştır: yabancı gençlerin 
katılabileceği gençli kuruluşları ve faaliyetlerinden haberdar olmak, 
üçüncü ülke gençlerinin gençlik faaliyetlerine ve organizasyonlarına 
katılımını desteklemek, genç göçmen ve mülteciler ve çalışanlar 
arasında ilişkileri kurma ve kültürel olarak karışık grupların bir arada 
ve başarılı bir şekilde nasıl çalışabileceğini sağlama.

Bu sayede göçmen grupların ve kuruluşların, kendi üyeleri başarılı 
bir şekilde dahil olduğunda gençlik faaliyetlerini ve kuruluşlarının 
tanımlamak için kullanabileceği uygun kaynaklar açığa çıkaracağız. 

Bu kısımların akabinde, bu projenin ihtiyaçları doğrultusunda 
toplanan öncül kaynak materyallerini sunacağız: ilk olarak ilgili Avrupa 
kuruluşlarına gönderdiğimiz anketlerin sonuçlarını, sonrasında atölye 
çalışmaları ve katılımcı kuruluşun odak grupları ile birlikte toplanan 
bilgileri sunacağız.

Başlıca amaç, kültürel olarak karışmış grupların ve gençlik 
kuruluşların daha yakın kılınmasından kaynaklanan potansiyel 
problemler benzeri konuları anlamaktı. Dahası, atölye çalışmaları ve 
odak grupları, kültürel olarak karışmış grupların başarılı yönetimini 
sağlamaya ilişkin, başarılı potansiyel aktiviteleri yürütmek üzere iyi 
pratiklere göre sonuçlandırıldı.

Son olarak üçüncü dünya ülkelerindeki gençlerin katılımını artırıp 
kaynaşmalarını destekleyecek kültürel olarak karışmış gruplar için 
Avrupalı devletlerden başarılı örnekler sunmaktayız.

8
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önlemler alınmalıdır. Her 
nasılsa, bu tür önlemler etkili 
olması durumunda girişimlerden 
izole edilemez. Tüm Avrupa 
ülkelerinin işbirliği, enstitüler ve 
organizasyonların tamamı bir 
hareket etmeli, bu tarz geniş 
sayılı yabancıların konaklaması 
bağlamında herhangi bir ülke 
bu riski tek başına almamalıdır.

Mülteciler üzerine geliştirilen 
Avrupa politikaları birçok 
faktör üzerine şekillenmiştir. 
Kendi ekonomik potansiyeli ve 
ihtiyaçları, hüküm süren siyasi 
hassasiyet, sosyal tansiyonların 
olabilitesi ve tarihsel bağlantılar 
vasıtasıyla her ülke enstitülerini 
ve yapılarını düzenlemektedir.

Bundan ötürü, göçmen 
politikaları, sosyal normlar ve 
STK faaliyetleri Avrupa ülkeleri 
arasında birçok varyasyon 
kazanmıştır. Almanya ve 

Finlandiya gibi ülkeler, destek 
arayan ve entegre olup işgücü 
pazarında ve sosyal hayatta 
yer almak isteyen göçmenlere 
yönelik yapılar organize etmiştir. 
Bu yapılar, dil desteğinden 
eğitim imkânları veya kişisel 
iş planlamalarından, mesleki 
çalışmalar ya da sosyal hayata 
dair yardımlara varana dek birçok 
farklı hizmetler sunmaktadır. Bu 
hizmetlere katılım zorunlu veya 
isteğe bağlı olabilir ve hatta 
finansal destek fırsatlarıyla da 
bağlantılı olabilir.

Diğer ülkelerin farklı 
yaklaşımları bulunmaktadır. 
Örneğin; Birleşik Krallık, 
Hollanda ve İsveç, bu şekilde bir 
desteği ulusal politikaları olarak 
göçmenlere yönelik doğrudan 
uygulamamaktadır. Mesela 
Birleşik Krallıkta, göçmenler ve 
mülteciler sosyal olarak sefalet 
grupları tarafınca kurumlar 

Birinci bölüm
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ve yapılar ile 
desteklenmektedir. 
Güçlü dışlama karşıtı politikaları 
birleştirerek, adalet prensipleri 
ve bu tarz devletlerdeki 
kuruluşların promosyonları, 
kimlikleri yerine hayatları 
dolayısıyla karşılaştıkları göçmen 
ve mülteci zorluklarını hesaba 
katıp yardım sunmaktadırlar.

Göçmen ve mültecileri ülkesine 
alma konusunda henüz acemi 
olan ve uzun soluklu geçmişi 
olmayan İtalya, İspanya, 
Polonya ve Çek Cumhuriyeti 

gibi güneyli 
Avrupa ülkeleri bu 

konularda önemli bir destek 
sistemlerine sahip değildir. Ancak 
STK’lar, sosyal hizmetler ve diğer 
alakalı gruplar ve kiliseyle ilişkili 
olan büyük oranda dernekler de 
hükümetin bu konulara yönelik 
eksikliklerinin yerini doldurmaya 
gayret göstermektedir. 

Dahası, bu ülkelerin, 
mültecilerin gönüllü ya da 
zorunlu olarak takip edecekleri 
bir temeli bulunmaktadır. 
Almanya, Avusturya ya da 

Uluslararası Göç:
Bu terim genel olarak (ama sadece değil) 
mültecilerin göçünü, yerinden edilmiş 
insanları ve ailevi uzlaşmaları da dahil 
eden diğer amaçlarla göç eden insanları 
ifade etmektedir. 
(Uluslararası Göç Kuruluşu, IOM)

Sığınmacı:
Kişisel koruma için destek sağlayan 1951 
BM Sözleşmesi tarafından koyulmuş sıkı 
kriterleri yeterince yerine getirmeden 
koruma arama amacıyla sınırların ötesine 
göç eden kişi.
(UNESCO)

Merkezi açıdan organize olmayan destek 
sistemleri – STK, STÖ, topluluklar ve kilise 
tarafından ikame edilmektedirler – 

Göçmenlerin özel ihtiyaçlarına yönelik devlet 
organize yapılar

Etnik olarak değil, karşılaşına zorluklara 
bağlı olan yardım için resmi 

(Finlandiya, 
Almanya)

 (İsveç, Birleşik 
Krallık, Hollanda)

(İspanya, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti)
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Birinci bölüm

Danimarka gibi örnekler sosyal 
çıkar ve refahtan faydalara erişim 
için oturum hakkından önce 
zorunlu kurslar vermektedirler.  
Fransa’da bunlar gönüllülük 
esasındadır. Her nasılsa, eğer 
yabancı vatandaşlar katılım 
göstermelerine rağmen 
başarısız olurlarsa bu, oturma 
izni alma konusunda ileriki 
süreçlerde sorun çıkartabilir.

Ayrıca, genel olarak üçüncü 
dünya ülkelerinden gelen 
insanlara hedef olarak geliştirilen 

politikalar da mevcuttur ve 
bu politikalar özellikle üçüncü 
ülkelerden gelen nüfusa hitap 
ederler. Örneğin birçok ülke, 
mülteciler ve göçmenler 
tarafından tecrübe edilmiş 
bu tarz ana sorunlara yönelik 
ayarlanmış yardım paketlerine 

sahiptir. Fakat bu tarz 
yardım paketleri herkes 

tarafından kolayca 
ulaşılamaz. 

Ek olarak politika 
o l u ş t u r m a , 
göçmen ve 
m ü l t e c i l e r e 
asimile etmeye 
odaklanmış ya 
da çok kültürlü 
bir ortam için 

gerekli olan 
toplumsal yapılar 

oluşturmuş ya da 
oluşturmamış bir ülke 

tarafındanetkilenir.

Özellikle, farklı etnik, 
kültürel ve çoğunluğu eşit dini 
azınlıklarla da zenginleştirerek 
sosyal uyumu sağlama fikriyle 
çok kültürlü bir toplum inşa 
edilmiştir. Asimilasyon yönünde 
toplum oluşturma hedefi, öte 
yandan göçmen toplulukta 
sosyal normları ve çoğunluğun 
kültürünü adapte etmek için 
stres yaratabilir. Birçok ülke, 
hem bu yaklaşımları hem 
de kendi ihtiyaçlarına daha 
uygun olan yapısal yöntemleri 
ve elementleri bünyesinde 
barındırır. Belli ölçüde etki 

alanına sahip karar alma 
süreci ve beklentiler adına bu 
kavramlar, ilgili konularda karar 
verme sürecini altında yatan 
göçmen ve mülteci gençler için 
kurulmuştur.

Asimilasyon:
Bir etnik veya sosyal grubun – genellikle 
azınlıklar – diğerine adaptasyonudur. 
Genel olarak asimilasyon azınlık bir grubun 
toplumun diğer üyelerinden sosyal açıdan 
ayrılabilir olmamasını sağlamayı amaçlar. 
(Uluslararası Göçmen Kuruluşu, IOM)

Çok Kültürlülük:
Etnik çeşitliliğin varlığını kabul etmenin ve 
kültürlerini sürdürebilmesi için bireylerin 
haklarını sağlamanın,  toplumda önce gelen 
yaygın ve ortak değerlere ve anayasal 
prensiplere erişim, tam katılım ve bağlılık 
sağlayarak eğlenceli bir şekilde el ele 
gitmesi gerektiğini vurgular.
(UNESCO)

Gönüllü derslerin 
hükmü 

DEVLET ORGANİZE 
YAPILARDA 

HÜKÜMLERİN KARAKTERİ

Zorunlu dersler ve sonrasında 
sosyal faydaların hüküm

(Almanya, Avusturya, Danimarka)

(Fransa)
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Çok kültürlü bir 
toplum, sosyal uyumun 
bir grup etnik, kültürel 
ve dini azınlıkların 
eşit duruşlarıyla 
sağlandığı ve böylelikle 
yerel çoğunluğun 
zenginleştirildiği fikir 



Engeller ve Dışlanma
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Genç göçmenler ev sahibi 
ülkelerine uyum sağlama 
girişimlerinde bir dizi engelle 
karşı karşıya kalabilirler. Bu 
engeller birbirleriyle yakından 
bağlantılıdır ve eğer etkili bir 
şekilde üstesinden gelinmezse 
dışlanma ve ötekileştirilme 
riskini arttırabilir. 

Aynı engeller yabancı 
gençlerin gençlik kuruluşlarına 
ve aktivitelerine katılımları 
konusunda cesaretlerini kırar. 
Yeni araçlar belirlemek ve bazı 
kuruluşların uygulamalarında 
yabancı gençler dâhil hem 
doğrudan kendi faaliyetlerinde 
hem de dolaylı olarak geniş 
sosyal çevrede nasıl daha iyi 
olduklarını anlamak, yabancı 
gençlerin karşılaştığı en sık 
rastlanan ve önemli engellerdir 

ve bizlerin bu gençlere hâkim 
olmamız gereklidir.

Öncelikle, genç göçmenler ve 
mültecilerin ev sahibi ülkenin 
dilini öğrenmek gibi çok büyük 
bir görevi üstlenmeleri gerekir. 
Bu, genç göçmenlerin ve 

mültecilerin gençlik 
kuruluşları gibi 
çeşitli kuruluşlara 
katılmak için 
mücadele etmeleri 
gereken ana engeli 
oluşturmaktadır. 
Yeni bir ülkenin 
dilini öğrenmek 

Ev sahibi ülkenin 
dilini öğrenmek temel 
gerekliliktir çünkü bu 
sosyal kaynaşmanın ilk 
aşamasını oluşturur. Dil, 
gençlerin eğitim sistemine 
veya iş piyasasına başarılı 
bir şekilde giriş yapması 
için gerekli bir ihtiyaçtır



16

esastır çünkü bu topluma kabul 
edilmenin kapısını açar ve 
genç bireyin başarıyla gençlik 
alanında bir organizasyona 
girmesinde, işgücü piyasasında 
veya eğitim sisteminde zorunlu 
bir ihtiyaçtır.

Ayrıca fiili anlamda genç 
yabancı vatandaşların 
e n t e g r a s y o n u n u 
kolaylaştırmanın dışında yeni 
bir dili anlamak, kültürel dahil 
olmaları için temel taştır.  Dil 
kültürel normları ve fikirleri 
geliştirmek ve yaymak için etken 
bir araçtır. Ev sahibi ülkenin dilini 
öğrenerek genç göçmenlerin 
ve mülteciler, ev sahibi ülkenin 
sosyal ve kültürel yaşamına 
katılmanın ilk adımını atmış 
oluyorlar. Aynı şekilde, 
kademeli kültürel 
adaptasyon yabancı 
gençlerin grup içinde 
yaşıtlarıyla başarılı 
ilişkiler kurmalarında 
esastır.

Üstelik, ev sahibi 
ülkenin dilini anlamak 
için girişimde bulunmak 
ve konuşmak yabancı 
gençlik ve yerel halk 
arasındaki iyi ilişkiler için 

önemlidir. Ev sahibi ülkenin 
vatandaşları kendi dillerini 
öğrenmeye çalışan yabancıların 
çabasını takdir edecektir. Sadece 
günlük etkileşimlerine yardım 
etmek için değil aynı zamanda 
yabancı nüfusun yerel nüfusla, 
her iki grubunda eşit şartlarda 
bir arada bulunabileceği ortak 
bir zemin oluşturmaya hazır 
olduğunun bir göstergesi 
olarak yorumlanır. Aynı pozitif 
değişiklik kültürel dinamiği olan 
karışık gruplarda da yer alır.

Fakat yeni bir dil öğrenmek ve 
bu dile hakim olmak zor olabilir. 

Uygulamada 
zorlu bir 
g ö r e v 
o l m a n ı n 
dışında bu 
aynı zamanda 
genç yabancılar 
ve onların aileleri 
arasında duygusal 
ve psikolojik 
bozukluklara neden 
olabilir. Öncelikle gençlerin 
yeni bir dili öğrenmede 
onların ebeveynlerine ya da 
diğer yaşlı aile bireylerine 
ve bakıcılarına göre daha 
hızlı ve kolay öğrenmeleri 
yaygın bir durumdur. 
Bu, aile içerisinde 
dengesiz bir güce neden 
olabilir. Genç bireyler ailede 
ebeveyn rolünü üstlenmek 
durumunda kalırlar ve ailede 
yerel otoriterlerle, potansiyel 
işverenlerle iletişime geçecek 
kişi haline gelirler ve ailelerine 
onların çeşitli randevularında 
veya yerel halkla günlük 
iletişimlerinde bile onlara eşlik 
etmeleri gerekir. Ayrıca onlar 
ebeveynleri ya da yaş ve cinsiyet 
olarak uygun görülmeyen bir 
aile hakkında bazı bilgilere 
ulaşmaya ihtiyaç duyabilirler.

D a h a s ı , 
yeni bir dil 

ö ğ r e n m e k 
g e n ç 
b i r e y l e r i n 

onların kendi 
kültürel kimliğini 

a n l a m a d a , 
kültürel mirasları 

ve geldikleri ülke ile 
ilişkilerinde problemler 

yaratabilir. Daha önceden 
de bahsettiğimiz gibi 

dil birinin kültürünü 
şekillendirmede ve 

korumada önemli 
bir faktördür. İki 

dilli olmak genç 
göçmenler ve 
m ü l t e c i l e r i n 

ev sahibi ülkenin kültürünü 
tanımaları yönünde bir etki 
yapar. 

Genç göçmenler ev sahibi 
ülkenin dilini öğrenirken o kültürü 
anlamaya daha yatkın hale 
gelirler. Bu, onların henüz yeni 
dili ve bu normları öğrenememiş 
ailesini, bakıcılarını veya diğer 
aile üyelerini alarma geçirebilir. 
Onlar bunu çocuklarının kendi 
kültürel mirasıyla olan bağının 
kopması yolunda ilk adım olarak 
görüp endişelenebilirler. Bu 
nedenle gençlerin bu konuda 
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EV SAHİBİ ÜLKENİN 
DİLİ

BİLMENİN ÖNEMİ

Eğitim
işgücü piyasası

pratik sorunların/ gündelik yaşam 
çözümü

sosyal ve kültürel hayata katılım
yerlilerle ilişkiler kurma

siyasal katılım
nüfus

Birinci bölüm
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sadece kendi duygularını idare 
etmek eğil aynı zamanda 
ebeveynlerinin ve bakıcılarının 
korkularını da dengelemeleri 
gerekmektedir.

Ayrıca dille ilgili meseleler, 
kültürel farklılıklar ve yanlış 
anlaşılmalar yabancı gençliği 
topluma dâhil etme çabalarını 
engelleyebilir. Bu, günlük 
hayatımızda ciddi pratik etkileri 
olan, ne şekilde düşündüğümüzü 
ve neyi önemli saydığımızı 
gösteren pek çok temel değer 
olduğu içindir. 

Bu değerlerin bir örneği de batı 
kültürünün dominant bir özelliği 
olan ve batı ülkelerinde bireyi 
temel toplumsal birim olarak 
gören bireyselliktir. Bununla 
birlikte, bu evrensel olarak 

paylaşılan bir kavram değildir 
ve aileye ve toplumsal bağlara 
daha fazla değer veren farklı 
kültürlerin üyeleri tarafından 
reddedilebilir. Pratik açıdan bu 
genç göçmenler ve mülteciler 
eğer ailelerine ya da topluma 
masraf getireceğini hissederlerse 
gençlik kuruluşlarına, projelere 
veya aktivitelere katılmak 
istemeyebilirler. Yani gençlik 
kuruluşları genç göçmenleri 
ve mültecileri bireysel olarak 
büyük ölçüde destekleyecek 
ve yardımcı olacak projeler ve 
aktiviteler düzenlerseler dahi 
onlar herhangi bir şekilde aile 
yükümlülüklerine bir maliyet 
geliyorsa böyle bir çabayı 
reddedebilirler.

İkinci olarak, gençlik fikrinin 
bir kişinin hayatında belirgin bir 

geçiş dönemi olması evrensel 
olarak kabul edilemez. Batı 
toplumlarında bu yıllarda bazı 
farklılıklar olduğunu fark ettik. 
Biz bir bireyin uyumlu bir 
kimlik belirlemeye çalışırken, 
onun ailesi ve toplumla olan 
ilişkilerinde de gelecek hedefleri 
kadar bir rehbere ihtiyacı 
olduğuna ve desteklenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Fakat bu 
yaş grubunda böyle çağrışımların 
olmadığı diğer bazı kültürlerde 
var, insanlar çok genç yaşlardan 
itibaren bu tip sorumlulukları 
üstlenmek durumundadırlar. 
Bu başlangıçta yabancı gençliği 
veya onların ailelerini bu tür 
girişimlere ait olduklarını 
hissettirebilir.

Yukarıda bahsedilen engeller 
genç göçmenlerin ve mültecilerin 
sadece içinde yaladıkları 
toplum dışında kalmasına 
değil aynı zamanda gençlik 
kuruluşlarından ve aktivitelerden 
de uzak kalmalarına neden olur. 
Ancak dışlanma içerdekiler ve 
dışardakiler olarak kesin bir 
şekilde ikiye ayrılma olarak 
algılanmamalıdır. Aksine bu 
birçok biçim alabilen çok yönlü 
bir olgudur.

Dışlanmanın en belirgin 
ve ciddi tiplerinden biri iş 
gücü piyasası ile ilgilidir ve 
büyük ölçüde göçmenlere ve 
mültecilere güvenli istihdam 
sağlanması konusunda 
karşılaşılan problemlerdir. 
Öncelikle, yabancı gençlerin 
uyumlarındaki aşaması ve hızı, 
iş gücüne entegrasyonu ve 
eğitim sistemi pek çok faktöre 
bağlıdır örneğin onların ülke 
değiştirilmesi konusundaki 
deneyimleri ve onların mesleki 
veya eğitici herhangi bir 
deneyime sahip olup olmaması 
ile ilişkilidir. Eğer sahip değillerse 
o zaman karşılaşacakları 
zorluk iki katına çıkar. Sadece 
yabancı ve karışık bir sisteme 
ve yapıya adapte olmak değil 
aynı zamanda onların belirli bir 
türde disiplin isteyen çalışma 
ve öğrenme ortamına katılma 
fikrine alışmaya ihtiyaçları 

Dışlama /Hariç Tutma:
Sivil, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel 
hakların reddi. İşsizlik, kötü pazarlama 
becerileri, düşük gelir, kötü barınma, kötü 
sağlığı ve aile parçalanması gibi bağlantılı 
sorunların bir araya gelmesi sonucudur. 
Göçmenler ve mülteciler, dışlanma adına 
savunmasız bir grup olarak belirtilmiştir.
(UNESCO)
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“ G e n ç l i k ” 
teriminin kültürlere 

göre farklı tanımları ve 
farklı anlamları vardır. Bu 
yüzden genç olmak farklı 
kültürel çevrelerdeki farklı 
sorumluluk türleriyle 

ilişkilendirilir

Kültürleşme: 
Toplumun geri kalanına uygun birisini 
yapma süreci. Kültürlenmenin neredeyse 
bütün kavramları, ev sahibi bir ülkenin 
‘yerel’ üyelerinin göçmenlerin hala ulaşmak 
zorunda olduğu aynı özellikleri zaten 
paylaştıklarını dolaylı olarak varsayar. 
Kültürleşme kaçınılmaz bir şekilde kültürel 
çeşitliliği azaltmayı amaçlamaktadır.
(UNESCO)

Birinci bölüm



20

vardır. Buna ek olarak yerel 
kurum ve potansiyel işverenler 
için yabancı gençlerin üçüncü 
ülkelerden elde etmiş olduğu 
kimlik bilgilerini saptama 
zorluğu da büyük bir engeldir. 

Ayrıca ilgili araştırmaları 
gerçekleştirmek üzere yapılan 
çabaları engelleyen,yabancı 
gençlik istihdamı ile ilgili veriler 
üzerinde dikkate değer bir 
yetersizlik vardır. Bu, sektörde 
işle ilgili haklar ve sigorta 
asgari şekilde ayarlanmış 
veya sadece istihdam edilmiş 
yabancılara ikamet veren ülke 
düzenlemesine uyan herhangi 
bir işte çalışan çok sayıda genç 
göçmenin ve mültecinin yasadışı 
çalışmak zorunda oluşuyla 
yakından ilgilidir.

Başarılı bir şekilde iş gücü 
piyasasına girmek kuşkusuz 
sadece yeni bir ülkeye 
entegrasyon değil aynı 
zamanda gençlik kuruluşlarına 
dâhil edilmesi içindir de. Bu 
genç göçmene ve mülteciye 
günlük ihtiyaçlarını karşılamak 
için tanınmış vazgeçilmez bir 
olanaktır. 

Eğer genç göçmenlerin 
mücadele etmesi gereken günlük 
veya ekonomik engeller varsa 
onların gençlik kuruluşlarına ve 
gruplarına potansiyel katılımcı 
olmaları ve bu konuya öncelik 
vermeleri pek olası değildir. 
Ayrıca istihdam etme yoluyla 
gençler kendilerine pozitif bir 
imaj geliştirecek, bağımsız 
olacak ve üretken ve faydalı 
hissedecektir. 

Ancak genç göçmenler 
tamamen kazanç odaklı 
değil de kendi meziyetlerine 
uygun meslekleri ve her türlü 
eğitim ve iş fırsatını aramaları 
gerekmektedir. Ancak ne yazık 
ki, kalıp yargılar ve ayrımcılık 
onları sık olarak el işçiliği ya da 
düşük ücretli işlerin spektrumu 
içine hapseder.

İş gücü piyasasından dışlanma 
genelde bağlantılıdır veya sosyal 

dışlanma, mekânsal dışlanma 
sivil dışlanma ve kültürel 
dışlanma gibi göçmen kökenli 
insanları tehdit edebilecek pek 
çok farklı tipte dışlanmaya 
yol açabilir. Onların ayrımı 
çok önemlidir çünkü bütün 
dışlanma türlerinin etkileri iş 
gücünden dışlanmada olduğu 
gibi doğrudan, kolay ölçülebilir 
ve gözlenebilir etkiler değildir.

Örneğin sosyal dışlanma 
genelde işyeri, okul veya 
üniversite gibi diğer alanlara 
göre daha kolay anlaşılmaktadır. 

İşyeri veya eğitim kurumunun 
alanında genel olarak deneyim 
sahibi olunsa da, sosyal dışlanma 
onları yönetenle sosyal ilişkiler 
ya da başka bir yapı ile ilgilidir 
ve işgücü piyasasından dışlanma 
ile ayrıdır. 

Diğer bir deyişle iş gücü 
piyasasından dışlanma iş yerinin 
veya eğitim kurumunun resmi 
ya da gayri resmi bazda fiziksel 
faydalanmanın yadsınması 
olarak temsil edilebilir. Sosyal 
dışlanma genç göçmenlerin ve 
mültecilerin sosyal normlardan 
ve işyerinde veya buna benzer 
kurumlarda yer alan ilişkilerden 
dışlanmayı temsil etmektedir. 
Bir kişinin en başından beri ya da 
süregelen herhangi bir noktada 
kurumun ya da bu yapının 
sosyal hayatına girmesine izin 
verilmezse dışlanma duygusunu 
yaşayabilir. 

Sosyal ve iş gücü piyasası ile 
ilgili dışlanmalar nedensellikle 
doğrudan ilişkilidir. Belirli bir 
sosyal yapıdan sürekli olarak 
dışlanma genç göçmenin 
alternatif seçenekleri ile 
reddedilen sosyal ilişkilerin 
sübvanse edilmesinden de 
dışlanmasına neden olabilir. Bu 
nedenle onlar kendi etnik ve 
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Sadece yabancı ve 
karışık bir sisteme ve 
yapıya adapte olmak değil 
aynı zamanda onların 
belirli bir türde disiplin 
isteyen çalışma ve öğrenme 
ortamına katılma fikrine 
alışmaya ihtiyaçları vardır

Birinci bölüm
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kültür yapıları içindeki kendi 
sosyal yapılarını oluşturmayı 
seçebilir ve sadece bu bağlamda 
işgücü piyasasına dâhil edilmeyi 
isteyebilir.

Dahası, ayrımcı davranış ve 
dışlanma yüz yüze etkileşimde 
de görülebilir ve ilişkisel dışlanma 
şeklini alabilir. Bireylerin çoğu 
kendi kimliklerini diğer insanları 
tanıma yoluyla inşa eder. 
Kimlikler hem birer ürün hem 
de güç ilişkisi ve toplumsal 
ilişkilerin bir yansımasıdır. Diğer 
bir deyişle diğer insanların 
bizi nasıl gördüğü ve bize olan 
tavırlarının bizim kendimizi nasıl 
göreceğimiz ve anlayacağımız 
konusunda önem taşıdığı 
anlamına gelir. Diğerleri bizim 
temel olarak gördüğümüz 
kimliğimizin esas unsurlarını 
fark edemediği zaman onlar 
bizim kendimizi gördüğümüz 
ve anladığımız şekle zarar verir 
ve değiştirir. Birçok yabancı 
genç halk tarafından onları ifade 
etmek için kullanılan olumsuz 
ifadeleri benimser.

Onlara yüklenen bu olumsuz 
imaj ve karakter genç üçüncü 
ülke vatandaşlarının potansiyel 
fırsatlardan yararlanmalarını 

engeller. Genç göçmenler 
olumsuz şekillerde ve kalıp 
yargılarla ilişkilendirildiğinde ve 
saygın görülmeyen bir şekilde 
hareket edildiğinde bu onların 
kendi kimliğini önemli ölçüde 
etkiler. Bu ayrımcı davranışlar 
nasıl değiştirileceğinin 
bilinmemesinden kaynaklanıyor 
ve bilinçli bir ırkçılık inanışını 
yansıtmıyor olsalar dahi 
bu bir sorundur. Bilgi 
eksikliğinden kaynaklanan bu 
tip ince belirtiler (+45 -45) 
bir gençlik topluluğunda veya 
bu bağlamdaki bir 
toplumda yabancılar 
ve yerel gençlik 
a r a s ı n d a 

düşmanlık ve gerilim yaratabilir.

Buna ek olarak, dışlanma 
sıklıkla mekânsal olarak açıkça 
görülebilir ve şehrin şehirsel 
yapısına yansıyabilir. Mekânsal 
dışlanma içerdekiler ve 
dıştakiler arasında görülebilir 
sınırlar oluşturur ve özellikle 
büyük şehirlerde yaygındır, 
Paris banliyösü bunun en iyi 
bilinen örneklerinden biridir. 
Yoksulluk ile karakterize edilmiş 
etnik bölgelerin en büyük 
dezavantajlarından biri üyeleri 
için mevcut kaynakların sınırlı 
oluşudur. Yabancı gençlerin 
kişisel eğitim ve mesleki 
fırsatlarının veya maddi 
zenginliğin haricinde yoksul 
toplum ve yetersiz eğitim 
sistemi ve toplu taşıma sistemi 
gibi yerel kaynaklar da onların 
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*Bu terim ağırlıklı olarak göçmenler ve ya-
bancı kökenli Fransızların bulunduğu Paris’in 
düşük gelirli banliyölerini ifade eder.

olanaklarını doğrudan etkiler. 
Bu gençlik kuruluşunun yabancı 
gençliğe olan yaklaşımıyla 
doğrudan ilişkilidir. Bu tür 
mekânsal parametreler temeldir 
ve yabancı gençleri dâhil etmek 
isteyen gençlik kuruluşları 
tarafından dikkate alınması 
gerekir çünkü bu onları somut 
bir şekilde etkileyecektir.

Sözün kısası etnik ve kültür 
olarak ayrılmış şehirlerde 
göçmen gençlerin sosyalleştiği, 
çalıştığı ve yaşadığı bölgelerde 
gözle görülür şekilde bir 
yapılanma meydana gelir. Bu 
yerleşim bölgeleri yabancı 
gençliğin topluma dâhil edilmesi 
ve desteklenmesi için bir 
alternatif olarak oluşur. Fakat 
herhangi bir ikame yerine genç 
göçmenlerin kuruluşlardaki 
ve gruplardaki ana sosyal 
yapıya entegrasyonun ve dâhil 
edilmesinin zarar verici olmadığı 
ispat edilebilir.

Sonuç olarak, şimdiye kadar 
genç üçüncü ülke vatandaşlarının 
yeni bir ülkeye yerleşim 
deneyimlerini şekillendiren bazı 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
koşulları inceledik. Biz yerel 

Genç göçmenler 
olumsuz şekillerde 

ve kalıp yargılarla 
ilişkilendirildiğinde ve 
saygın görülmeyen bir 
şekilde hareket edildiğinde 
bu onların kendi kimliğini 

önemli ölçüde etkiler

Birinci bölüm
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ve göçmen nüfus arasındaki 
beraberlikte göçmen toplum 
içinde sergilenen birliğe kıyasla 
bir dengesizlik gözledik. 
Bu göçmen gençliğin kendi 
etnik toplumuna dâhil olmayı 
istemesine yol açıyor. Bu sosyal 
bağların ve ilişkilerin kaynağını 
bunun yanı sıra istihdam 
engellerinin kaynağını arayan 
onların sadece uzun dönemde 
geniş sosyal ortamda topluma 
dâhil edilmelerini değil aynı 
zamanda gençlik kuruluşları ve 
faaliyetleri gibi onları destekleme 
potansiyelleri olan yapılara da 
dâhil edilmelerini inceleyen 
bir çalışmadır. Özellikle temel 
sosyal yapıdan reddedilme 
ötekileştirilme ve aynı zamanda 
genç göçmenin kabullenmesi 
ve kendi kendini dışlamayı aktif 
olarak sürdürmesi ile ilgilidir. 
Böylelikle, yabancı gençliğin 
üyeleri sanki hayatları üzerindeki 
kontrolü yeniden kazanmış gibi 
hissetmektedirler.

Bu gençlik 
kuruluşunun yabancı 

gençliğe olan yaklaşımıyla 
doğrudan ilişkilidir. Bu 
tür mekânsal parametreler 
temeldir ve yabancı gençleri 
dâhil etmek isteyen gençlik 
kuruluşları tarafından 
dikkate alınması gerekir 
çünkü bu onları somut bir 

şekilde etkileyecektir

Birinci bölüm
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Bu rehberin ilk kısmında bölümünde, 
üçüncü ülkelerin genç halkı tarafından avrupa 

toplumlarına dahil edilmesi girişimlerinde tecrübe 
ettikleri en bilindik engellerden bazılarını kısaca ifşa ettik. 
Bu sayede, üçüncü ülke gençlerinin gençlik kuruluşlarına 
katılımına ket vuran anahtar etmenlerden bazılarını 
belirttik. Böylelikle, göçmen ve mülteci toplumlar ve 
gruplar yukarıda belirtildiği gibi kendi üyelerinin 

karşılaştığı sorunları tanımlayabilirler.
İkinci kısımda, göçmen ve mülteci topluluklar ve 

kuruluşların, gençlik kuruluşlarındaki üçüncü ülke 
vatandaşlarının katılımını artırmaya teşvik etmek 
için gençlik kuruluşları tarafından alınan önlemlerle 

koordinasyon olabileceği önlemlere odaklanacağız.

Ikinci bölüm
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Göçmen ve mülteci topluluklar 
ve kuruluşların atması gereken 
ilk adım üyelerinin ve hedef 
kitlelerin ihtiyaçlarına uygun 
olan proje ce faaliyetler 
gerçekleştiren yerel gençlik 
kuruluşlarını tanımlamaktır. Genç 
üyeleri tarafından karşılaşılan 
en önemli problemlere, ihtiyaç 
duydukları destek türüne ve 
demografik özelliklerine bağlı 
olarak göçmen ve mültecilerin 
seçebileceği bir çok seçenek 
mevcuttur.

Genç yabancılar; iş piyasasının 
çeşitli pozisyonlarında veya 
eğitim kurumlarında dahil 
olmalarıyla, konumsal olarak 
dahiliyetleriyle, ve sosyal 
bağları kurmalarıyla alakalı olan 
problemlerle karşılacabilirler. 
Bu demektir ki üçüncü ülke 
gençleri farklı şekillerde risk 
altında olabilirler. Örneğin genç 
yabancılar kendi ev sahibi 
ülkelerinde çoktan başarılı bir 
dahil olma yaşamış olabilir ve 

desteğe, rehbere ve onların yerli 
akranları gibi mentörlere ihtiyaç 
duyabilir. 

Ancak, yeni avrupa 
toplumlarına dahil olurken 
inanılmaz sıkıntılarla karşılaşan 
üçüncü ülke gençleri da var. Böyle 
genç yabancılar, dışlayıcı ve ırkçı 
davranışlardan sözlü ve fiziksel 
tacize kadar kendilerini dışarı 
vuran engellerle ve ön yargılarla 
yüzleşebilir. Bu engeller üçüncü 
ülke genç vatandaşlarının gençlik 
kuruluşlarına katılmasına izin 
vermez. Bu durumda, genç 

göçmen ve mülteciler için 
özellikle bu engellerin etkisini 
ortadan kaldurmayı hedefleyen 
faaliyetler ve gençlik kuruluşları 
araması oldukça elverişli olur. 

Gençlik kuruluşları 
katılımcılara çeşitli alanlarda 
yarar sağlayacak faaliyetler 
ve projeler uygular. Genç 
göçmen ve mültecilerin kendi 
özel amaçlarına uygun olarak 
planlanmış bir gençlik faaliyeti 
veya bir gençlik kuruluşuna 
yaklaşımları bu yüzden 
önemlidir.

Ek olarak, genç göçmen ve 
mülteciler, gençlik kuruluşlarının 
sıklıkla doğrudan dahil olma ve 
üçüncü ülke gençlerinin bu yolda 
desteklenmesini amaçlayan 
faaliyetleri uygulamaktadır. 

Ancak, bu tarz faaliyetler 
tek seçenek değildir. Diğer 
faaliyetler, üçüncü ülke 
gençlerinin katılımını doğrudan 
amaçlamasa dahi, dayanışma 
bağları kurarak genç yabancılara 
büyük ölçüde katkı sağlar. 

Dahası, göçmen ve mülteci 
gruplar gençlik kuruluşlarına 
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Genç göçmenlerin 
ve mültecilerin, özel 
amaçlarına uygun olan 
bir gençlik kuruluşu 
veya gençlik faaliyetine 
yaklaşması oldukça 

önemlidir

Size Uygun Olan Gençlik Kuru-
luşlarını ve Faaliyetlerini 

Tanımlama

*Let’s be friends
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yaklaşımlarken bütün gençlik 
kuruluşlarının yabancı gençlerle 
işbirliği içerisinde tecrübe 
kazanmış olmayacağını 
akıllarında tutması gerekir. Başka 
bir değişle gençlik çalışanları ve 

gençlik kuruluşları üyeleri kendi 
faaliyetlerinde genç yabancıları 
nasıl dahil edeceğini ya da 
başarılı bir şekilde onlara nasıl 
hitap edeceğini bilemeyebilir. 

Genç göçmen ve mültecilerin 
kendi yerel akranları tarafından 
algılandıkları şekil, onların 
misafir ülkelerimdeki yerli 
gençleri algıladığı şekil hem de 
onlar tarafından algılandıkları 
şekil tarafından büyük oranda 
etkileniyor olabilir. Böyle algılar 
yanlış anlaşılmalar, ön yargılar ve 
hattaev sahibi ülkelerde gelişen 
olaylar veya genç yabancıların 
kendi ülkelerinde gelişen 
olaylardan kaynaklanabilir. 

Gençlik kuruluşları yaklaşımı 
başlangıçta iç karartıcı bir 
süreç olabilir. Öncelikle genç 
yabancılar, yerel dile yeterince 
hakim olduklarını hissetmeseler 
bile gençlik kuruluşlarına 
ulaşmak için cesaretsiz 
hissedebilirler. Dil engeli önemli 
bir engel olsa bile bu kısıtlayıcı 
bir faktör olmamalıdır. Genç 
göçmenlerin herhangi dil 

engelleri köprüsünü yıkmak için 
atacakları bazı adımlar vardır. 

Başlangıç olarak, ev sahibi 
ülkenin dilini henüz konuşamayan 
ama bu dili öğrenmek için zamanı 
olan üçüncü ülke gençleri kendi 
toplulukları üyelerinden yardım 
etmelerini isteyebilir. Her iki 
dilde de rahat konuşabilen 
göçmen ve mülteci toplulukları 

Gençlik çalışanları 
ve gençlik kuruluşları 
üyeleri üçüncü ülke genç 
vatandaşlarını kendi 
faaliyetleri başarılı bir 
şekilde nasıl dahil edeceğini 
veya onlara nasıl hitap 

edeceğini bilemeyebilir

Gençlik 
Kuruluşlarına 

Yaklaşım
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üyeleri ya gençlik kuruluşlarına 
kendileri katılarak ya da katılmak 
istemiyorlarsa faaliyetlere temel 
seviyede yer alarak tercümanlık 
görevine hizmet edebilirler. 
Ancak, yukarıdaki ifade gençlik 
kuruluşlarına katılım ile ilgilenen 
bütün yabancı gençlik için tek 
seçenek değildir. Bu durumda, 
üçüncü ülke genç  ulusları genç 
kuruluşları işbirliği kurarsa veya 
bunu yapmak için istekli ise, 
iletişimi kolaylaştırabilen bir 
çevirmenle işbirliği kurabilirler.

Hatta, üçüncü ülkelerden 
gelen genç uluslar ev sahibi 
ülkenin dilindeki basit 
versiyonların kullanıldığı 
sohbetler ve doğrudan ve sade 
bir turumla yazılmış ihtiyaç 

duyulan herhangi kağıt formları 
elde etmekte serbesttirler. Böyle 
istekler büyük oranda beklenir 
ve gençlik kuruluşları kendi 
yeteneklerini geliştirmeleri 
için onlara karşılık vermekten 
mutluluk duyarlar.

Genç mülteci ve göçmenlerin 
gençlik kuruluşlarına 
yaklaşımları hususunda 
sıklıkla karşılaştığı ikinci engel 
faaliyetlerin ve seansların 
yapıldığı yer ve zamandır. 
Gençlik kuruluşlarının 
faaliyetleri, güvensiz, uzak veya 
potansiyel katılımcıların özellikle 
kadınların gitme konusunda 
güvenli hissetmediği bir yerde 
gerçekleşiyor olabilir.  Genç 
yabancılar dahası zamanlarının 
büyük kısmını ailesine ve dini 
sorumluluklarına adamak 
zorunda olabilir. Yabancı gençlik 
bu ihtiyaçları açıklamakta 
çekinmemeli ve ihtiyaç 
duyduğu hususlarda ihtiyacını 
isteyebilmelidir. Yabancı 
gençliği dahil etmek isteyen 
gençli kuruluşları faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği yer ve zamanla 
ilgili olarak grupların özel 
ihtiyaçlarını kuvvetle muhtemel 
ayarlayacaktır.  Kişisel bir 
ihtiyaçtan daha fazlası varsa, 

bu durum da daha ileriye 
taşınacaktır. 

Eğer üçüncü ülke gençlerinden 
bir grup katılmak isterse, bu 
tarz sorunlarla baş edebilmek 
için topluca çözüm üretebilirler. 
Eğer gençlik faaliyetlerinin 
uygulanacağı olanaklar 
göçmenleri ve mültecileri 
rahatsız ve güvensiz hissettirecek 
bir ortamda ise, o halde bir 
buluşma noktası ayarlayıp diğer 
yerli ve yabancılarla o yere hep 
birlikte geçebilirler. Alternatif 
olarak kendi topluluklarıyla 
yahut gençlik kuruluşu işbirliği 
ile bir ortaklaşa rotasyon 
ayarlayabilirler. 

Göçmen toplulukların 
üyelerini gençlik kuruluşları ve 
faaliyetlerine katılım yönünde 
desteklemesi için göz önüne 
alması gereken en temel nokta 
aileleri ve bakıcıları 
konuşmaya dahil 
etmektir. Aile 
yapıları ve ilişkiler 
karar verici bir 
faktördür ve 
ailelerin güven 
ve saygısı üçüncü 
ülke gençlerinin 
g e n ç l i k 

kuruluşlarına katılımı için bir 
aracıdır. 

Göçmen topluluklar ve 
gruplardaki çalışanlar bu 
yüzden gençlik kuruluşlarının 
ve faaliyetlerinin kullanışlılığını 
açıklayarak, gençlere getirdiği 
faydalardan ve toplum ve 
eğitim olanakları üzerinde sahip 
olabileceği pozitif etkilerden 
bahsederken bir aracı görevini 
üstlenmektedir. Genç göçmen ve 
mülteci aileleri ve bakıcıları bu 
tarz faaliyetlere kendi genç aile 
üyelerinin dahil olmasıyla ilgili 
olarak birçok kaygı ve endişeye 
sahip olabilir. Çocuklarının 
kendi miraslar ile olan bağı 
kaybedecekleri, aile görevlerini 
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Hatta üçüncü ülkelerden 
gelen genç uluslar ev sahibi 
ülkenin dilindeki basit 
versiyonların kullanıldığı 
sohbetler ve doğrudan ve 
sade bir turumla yazılmış 
ihtiyaç duyulan herhangi 
kâğıt formları elde etmekte 

serbesttirler
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üstlenemeyecekleri ve 
aile bağlarının bir şekilde 
zayıflayacağı endişesini 
taşıyabilirler. Ailelerin güvenleri 
ile çoktan tanışmış göçmen ve 
mülteci gruplarındaki çalışanlar 
bu korkulara hitap edebilir 
ve topluma değerli bilgiler 
sağlayabilir.

Dahası göçmen ve mülteci 
topluluklarındaki çalışanlar 
gençlik kuruluşlarıyla aracı 
olabilir ve kendi iletişimine 
Pratik alanlarda yardımcı olabilir.
Onlar örneğin kendilerini dahil 
eden gençlik kuruluşlarında 
aileler için faaliyette olan 
seanslarda işbirliği kurabilir 
ve onaylarını kazanabilir. 
Göçmen topluluk çalışanları 
adına başarılı bir yaklaşım, 
gençlik faaliyetlerindeki yabancı 
genç katılımının değerlerini 
ve kültürünü bırakmak 

zorunda kalmadan sağlandığı 
yaklaşımdır. Gençlik kuruluşu 
farklı değerleri geliştiren büyük 
oranda bir yerli katılımcı içerse 
dahi, üçüncü ülke gençleri kendi 
değerlerine sahip çıkabilecek 
ve kendi kültürel kimliklerini 
kaybetmeden karşılıklı kültür 
değişimi içine girebilecektir.

Son olarak, gençlik faaliyetleri 
ve kuruluşlarına katılım için 
istekli genç göçmen ve mülteciler, 
faaliyetler ve seanslardaki yer 
ve zamanla ilgili olan basit 
faktörlerden yönetildikleri 
prensiplere ve idare edildikleri 
şekle kadar ödün vermeli, ödün 
verebilmelidir ve ödün vermek 
zorundadır ve bu gereklilik göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Aile yapıları ve ilişkiler 
karar verici bir faktördür 
ve ailelerin güven ve saygısı 
üçüncü ülke gençlerinin 
gençlik kuruluşlarına 

katılımı için bir aracıdır

Ağ yeteneği, hem göçmenler 
hem de gençlik kuruluşları 
için, etkinliğini ve verimliliğini 
artırmak ve uyarlanmış 
destek ve yardımı sağlamak 
için bir enstrümandır.Sağlam 
bir ağ sistemi dahası sadece 
onların verimliliği açısından ve 
çalışanlarının kapasitelerinin 
geliştirilmesi açısından değil, 
ilgili kuruluşların yararına ve 
aynı zamanda kendi hedef grubu 
yararına da olabilir.

Ağın kuruluşların türünü 
destekleyebileceği ilk yöntem 
mülteci ve göçmenlerle ilgili 
veri elde etmektir. Ne yazık ki 
kuruluşlarda kuruluşların kendi 
araştırma veya faaliyet yapıları 
için kullanabileceğigöçmenlerin 
ihtiyaçları için uygun olan 
güvenilir veri tabanı eksikliği 
bulunmaktadır. Bu durum kayıtlı 
olmayan göçmenler atasında 

ise daha fazla öne çıkar.Veriler 
ile ilgili olarak STK’lar, yerel 
yönetimler, eğitim kurumları 
veya herkes için hayırlı olabilecek 
başka bir paydaş, hem örgütler 
hem de bunların hedef grupları 
arasında işbirliği sağlamak için 
bir girişim olur.

Bir kez oluşturulan ve 
sürdürülebilen bu ağlar bilgi 
alışverişi ile sınırlı olmayançeşitli 
türden destekleri sağlayabilir. 
Demografik ile ilgili bilgilerin 
yanı sıra, göçmen ve gençlik 
kuruluşları ağı iyi uygulamaları 
ve deneyimleri karşılıklı 
paylaşabilirler. İlgili kuruluşlar, 
gruplar ve yerel yönetimler 
arasında pürüzsüz işbirliği genç 
yabancılara verilen hizmetin 
herhangi bir boşluğunu ya da 
sorunlu alanlarını belirlemek 
içim yardımcı olabilir. Bunun 
üzerine ağ, daha fazla mali 
destek sağlamak girişiminde 

Etkileşim

*Kaçak göçmenlerin haklarını savunan bir on yıl içinde, PICUM Kaçak Göçmenler Uluslararası İş-
birliği Platformu, “yasadışı göçmen” teriminin kaçak göçmenlerin hakkı olmadığı ve göçün bir suç 
hareketi olduğu aldıgısını nasıl bir kuvvetle etkilediğine şahit olmuştur.
“Kelimeler Fark Eder!” sloganı ile PICUM 2014 yılında uygun bir terim kitapçığı başlattı. Bu kita-
pçık “kaçak” veya “yasadışı” göçmenler olarak kullanılan tanımların yerine “yasadışı göçmenler” 
terimini neden kullanmadığımızın sebepleri ile beraber belgesiz göçmenleri ifade eder ki aynı ki-
tapçık tüm AB dillerinde sonraki terimlerin çevirileri ile bir sözlüğü sağlamaktadır.
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Mülteci ve 
göçmenler topluluklar 

ve gençlik kuruları ile 
kurulan ağ yabancı genç 
katılımcıların gençlik 
aktivitelerindeki şansını 

arttıracaktır

önemli bir rol oynadığını kanıtlar.
Ayrıca, göçmen ve gençlik 

kuruluşlarının çeşitli boyutlarda 
kuracağı sağlam bir ağ, büyük 
ve küçük ölçekli faaliyet ve 
projelere de yardımcı olabilirler. 
Daha küçük ölçekli kuruluşlar, 
yabancı gençler konularına 
daha yakından bir bakış 
eğilimindedirler. Onlar büyük 
bir etki yaratmak için gerekli 
araçlara sahip büyük ölçekli 
kuruluşlara elde edebilecekleri 
bilgi ve anlayışları yayabilirler. 
Kuruluşlar, yerel düzeyde 
uygulanan faaliyetlerde değişim 

personeli dolayısıyla özellikle 
çalışanlarının becerilerini 
iyileştirebilirler.

Son olarak, mülteci ve 
göçmenler topluluklar ve 
gençlik kuruları ile kurulan 
ağ yabancı genç katılımcıların 
gençlik aktivitelerindeki şansını 
arttıracaktır (söz konusukuruluş 
aynı anda ulaşılabilir yaptığı 
sürece). Göçmen ve gençlik 
kuruluşları için güvenilir ortaklık 
kuracak ve bu ortaklığa dâhil 
olacak bazı iyi yollar, daha 
sonrası için görünür ve aktif 
bir şekilde göçmen ve mülteci 
topluluklar içindeki etkinliklerde, 
hedef okullarda veya toplum 
liderleriyle iyi ilişkiler elde 
etmeye yönelik yabancı katılım 
oranı yüksek uğraşlarda yer 
alacaktır. Bu nedenle yukarıdaki 
gibi bu tür eylemlerde iki kat 
fayda vardır. İlgili paydaşların 
somut bir ağı oluşturduktan 
sonra üçüncü ülkelerin genç 
vatandaşlarının katılımını artırır.

İkinci bölüm

Kültürel açıdan karıştırılmış 
grupların yönetimi başlangıçta 
kendiliğinden sorunlar çıkarabilir. 
Hatta grup katılımcıları ve 
oturum yöneticisi geçmişte tek 

kültürlüyse,yerli katılımcılar 
yabancı katılımcılarla uzlaşmak 
için hazırlıklı olmayabilir. 
Yabancı genç katılımcılar 
gençlik faaliyetleri ve 

Karışan Grupların Yönetimi 
Öncelikleri

DÂHİL ETME

DIŞLAMA AYIRMA

ENTEGRE ETME
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gençlik organizasyonlarında 
bu tarz ayrımcı sorunlarla 
yüzleşebilirler. Genç çalışanlar 
ve kuruluşlar, yerel ve yabancı 
katılımcılarla karışık gruplar 
meydana getirmek için önlem 
alırlar. Bu yüzdendir ki karma 
gruplar içerisindeyken yerli ve 
yabancı gençlerin takım ruhunu 
geliştirmesi ve böylelikle uyum 
içerisinde çalışabilmelerini 
garantilemek gençlik çalışanları 
ve kuruluşlarının elindedir. 
Bu sonuçla beraber, yabancı 
katılımcılar ve göçmen 
toplulukları ve gruplar üyelerinin 
karşılaştığı herhangi bir ihtiyaç 
ya da problemi seslendirmek 
ve bunun sonucu olarak gençlik 
çalışanları ile onlara bir takım 
teminleri gerçekleştirmek için 
kolaylık sağlamak adına iş birliği 
içine girmeleri gerekir. 

İlk olarak, gençlik faaliyetlerine 
katılıma istekli üçüncü ülke 
gençleri, tek kültürlü gruplarda 
katılımlar sağlamış yereldeki 
gençliğin çok kültürlü gruplara 
alışması için zaman ve hazırlığa 
ihtiyacı olduğunu aklında 
tutması gerekir. Genç yerliler, 
grup içinde dinamiklerindeki 
potansiyel değişikliklere, 
vermesi gerekecek tavizlere, 
ya da yabancı meslektaşları ile 

sosyalleşmek ve onlara hitap 
etmek için en uygun yola ilişkin 
endişeleri olacaktır.Önemli 
ahlaki konulardaki kültürel 
belirsizlik; katılımcılar arasında 
cehalet, kızgınlık ve öfkeye 
neden olabilir ve gerginlikler 
yaratabilir. Bu duygular ile baş 
edilemezse, ayrımcı ve ırkçı 
davranışlar tezahür edebilir. Bu 
yıkıcı olumsuz klişelere veya 
endişenize adanmış bir grup 
hazırlık seanslar bu tür sorunları 
çözmek için iyi bir pratik 

Dâhil edilecek üçüncü 
ülke genç vatandaşlarının 
gençlik kuruluşlarına 
ve gençlik faaliyetlerine 
sadece entegrasyonu 
değil aynı zamanda 
eşit olarak katılım 
sağlanması açısından 
cesaretlendirilmesi adına 
grup faaliyetlerinde 
ve projelerinde 
sunulabilmesi da 

önemlidir

İkinci bölüm

olacaktır. Yabancı katılımcıların 
ve göçmen toplulukları katılımı 
temel esastır. 

Dahası, gençlik kuruluşlarına 
ve gençlik faaliyetlerine sadece 
entegre olmayan aynı zamanda 
dâhil edilen üçüncü ülke genç 
vatandaşları için sadece grup 
faaliyetlerinde ve projelerde 
yer almaları değil aynı zamanda 

eşit olarak katılım sağlamak 
için desteklenmeleri de hayati 
derecede önemlidir. Başka 
bir deyişle,  proje boyunca 
üçüncü dünya ülkeleri genç 
vatandaşlarının eşit ölçüde ve 
diğer genç yerli vatandaşlarla 
eşit şartlarda katılımları için 
kendini ayrıcalıklı hissetmesi de 
oldukça önemli bir durumdur.

Bir grup içindeki göçmen 

Bütün grup üyelerine eşit 
olarak yardım etme

Grupları/Toplumu, her 
bireyi / grup üyesini 
desteklemek ve herkesin 
bireysel ihtiyacına hitap 
etmek adına değiştirme

“Farklı”nın gruplara tam 
katılımı

Dahil etme, kültürel 
çeşitliliği kolaylaştırır.

vs

Bireyin gruba uygun 
olmasına yardım etme, var 
olan gruba uygunlaştırma

Bireyin, grupların genel 
kurallarına, değerlerine ve 
çerçevesine adaptasyonuna 
yardım etme

Grupların/gruplar içindeki 
adaptasyona bireylerin 
uyumunu sağlama

Farklı” nınentegrasyonu 
nihayetinde azaltılmış 
kültürel çeşitliliğe yol açar

ENTEGRE ETME DÂHİL ETME



İkinci bölüm
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ve mülteci gençlerin bu tarz 
katılımını teşvik eden gençlik 
çalışanları için iyi bir uygulama, 
yaşam öyküleri hakkında 
üçüncü ülke genç uluslarını 
konuşmaları için onları teşvik 
eder. Bu yolla, iki kat avantaj 
elde edilir.Gençlik çalışanları 
destek sağlamak amacıyla 
onlara ihtiyaç duyabilecekleri, 
kültürel ve duygusal hassasiyet 
üzerine anahtar bir fikir elde 
eder.Ayrıca, gençlik çalışanları 
grup içinde yabancı gençlerin 
ihtiyaçlarını karşılamak adına 
en iyi yolu geliştirmek, 
etkili bir şekilde 
koordine etmek 
ve yönetmek 
için gerekli 
anlayışı elde 
eder. 

İkincisi, kendi hayat 
hikâyelerini anlatarak üçüncü 
ülke vatandaşları gençler, 
daha duygusal ve psikolojik 
güçlüklerini daha iyi anlar 
ve onların hayat tecrübeleri 
yoluyla kazandığı davranış ve 
tutumların farkına varır.Göç 
etmek zorunda kalma deneyimi 
birçok durumda yıkıcı duygusal 
sonuçlar bırakabilir ki bu da 
yabancıların akranları ile gençlik 
ilişkilerini ve birbirine olan 
bakış açılarını önemli ölçüde 
şekillendirmektedir. Grup 
içindeki yerli ve yabancı gençlerin 
arasındaki ilişkileri değiştirecek 
olan üçüncü ülkelerin genç 
vatandaşlarına dair olumlu 
özelliklerdeki gelişimlere 
odaklanarak bu olumlu gelişim 
için girişimde bulunmak da 

oldukça önemlidir. 
Son olarak, kendi hayat 

hikayelerini anlatarak üçüncü 
ülke genç ulusları, grup ve 

faaliyetlere katılan kendi 
yerel akranlarından büyük 
oranda faydalanabilir. Yerel 
katılımcılar, aşina olmadıkları 
ve gerginlik kaynağı potansiyeli 
olabilen kültürel normlar ve 
fikir anlayışları kazanırlar. 
Dahası, ilk ağızdan bir şeyleri 
dinleyerek yerel katılımcılar, 

bir yandan yabancı akranlarına 
karşı empati geliştirip kültürel 
hassasiyetlerini artırırken bir 
yandan da muhtemel herhangi 
bir soru işaretini aydınlığa 
kavuşturma fırsatı yakalamış 
olurlar.

Kültürel olarak karışık bir 
grubun etkili olarak yönetmenin 

bir takım potansiyel problemleri 
kadar bunların önemlerinden 
kısaca bahsettikten sonra şimdi, 
iyi uygulamaları ilgilendiren 
atölye çalışmalarının en önemli 
çıktılarını ve çeşitli gruplar 
arasındaki işbirliği kolaylaştırıcı 
uygulama araçlarını sizlere 
sunacağız. 
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Bu rehber/kılavuzun temel unsuru katılımcı 
kuruluşlar tarafından uygulanan odak grupları ve 

atölyelerinin bir dizi entelektüel çıktısıdır. Bu etkinlikler, iyi 
uygulamalar ve uygulama araçları için fikirler konsepleştirilebilir.  
Bu etkinlikler katılımcı kuruluşlarının her birinin ülkesinde 
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Her atölyenin ve odaklanan 
grubun sonucu her ülkenin sosyal ekonomik ve siyasal arka 
planını yansıttı. Takip edilen bölümde, biz kısaca onları 

tanımlayacağız ve en önemli sonuçlarını sunacağız.

Bu etkinliklerin her birinde 
göçmen ve mülteci gruplar 
ve topluluklarında ve gençlik 
alanında çalışanlar, ilgili STK ve 
kurum temsilcileri yer aldı. Odak 
noktalarının temel hedefleri, 
kültür olarak karışmış grupları 
başarılı bir şekilde yönetmek 
için öncelikler, uygulamalar ve 

uygulama amaçları belirlemekti. 
İlk olarak, bu olayları kavrayış 

boyunca, katılımcılar bu olayın 
önemine dikkat çekti çünkü 
bunların önemli yararları 
vardı. Üçüncü ülkenin gençleri 
ve yerli(vatandaş) gençler 
gençlik aktivitelerinden ve 
organizasyonlarından karşılıklı 

Odak Grupları ve Atölye 
Çalışmaları

Temel kaynak 
materyalleri



42

yurt dışı deneyimine sahip 
genç insanların kendilerini 
geliştirdiğine inanırlar. 
Böylelikle, hem şans verilen 

yerel toplumlarında uzun dönem 
çalışıp ve gençlik çalışmalarına 
katılım ve katkı sağlayıp hem 
yeteneklerini geliştirebilirler. 
Bunu gerçekleştirmek için de 
yurt dışından gelen gençlerin 
muhatap olacakları insanlarla 
bir bağ kurması çok önemlidir. 
İnsanların ya da grupların 
bir uzman ağlarının yanı sıra 
uygun sosyal yapılanmalar ve 
kurumlar da gençlerin toplumda 
aktif bireyler olması için ilgi 
ve yeteneklerini besleyen ve 
geliştiren mekanizmalar olarak 
kabul edilebilir.
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Üçüncü ülke genç 
vatandaşları kendi yerel 
akranlarıyla beraber 
katılım sağladığı zaman, 
gençlik çalışanları 
grup seanslarını idare 
edebilmek için uygun araç 

gerece sahip olmalıdır

katılım ile eğlenebilirler. Temel 
olarak, vurgulanan şey; 
gençlik organizasyonlarının 
ve faaliyetlerinin üçüncü 
ülkenin genç vatandaşlarına 
nasıl hizmet ettiği ve onların 
girişiminde ev sahibi ülkesinin 
daha geniş sosyal çevreye dahil 
edebilmesidir.

Başka şekilde söylersek, 
göçmen ve mülteci gruplardaki 
çalışanların dikkati çekme 
şansları olduğundan, birçok 
genç insan ve özellikle de genç 
yabancılar psikolojik değişimlerin 
ve zorlukların yanı sıra siyasi, 
sosyal ve ekonomik engellerle 

karşılaşmaktadır. Bu zorlukların 
zararlı etkilerini azaltmak 
için uygun destek sistemleri 
uygulanmaksızın, bu zorluklar 
aşılmaz hale gelebilmektedir. Ev 
sahibi ülkelerin toplumlarında 
katılımı önleyen engeller, 
gençlik kuruluşlarına yaklaşım 
girişimlerinde karşılaştıkları 
problemlerle doğrudan 
ilişkilidir. Bu yüzden onların 
gençlik kuruluşlarına katılımını 
sağlamak yeni sosyal çevrede 
dahil olmalarını sağlayan uzun 
bir maraton içerisinde gelişir. 

Özellikle, hem katılımcı 
gençlik çalışanları hem de 
göçmen kuruluş çalışanları 
gençlik aktivitelerine ve 
organizasyonlara katılmış 

Temel kaynak materyalleri
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Bu odak gruplarda kullanılan 
yöntem araştırma ve yaratıcı 
aktivitelerle birleştirilerek 
küçük gruplara doğru aktarıldı. 
Bu katılımcıların her birine 
kendilerini açıklamalarına ve 
fikir alış verişi yapmalarına 
olanak sağlayan verimli ve 
etkileşimli tartışmalara katkıda 
bulunma fırsatı verdi. Aynı 
zamanda internet erişimi ile 
katılımcılar bilgiyi doğrulama 
ve sürekli iletişime katılma 
imkânı buluyorlardı. Ek olarak, 

katılımcılar kendi tartışma 
konularının unsurlarını 
görsel olarak sunabilecekleri 
‘problem ağacı’ gibi aktiviteleri 
yürütüyorlardı. Bu tarz 
aktivitelerle yaratıcılıkları 
ortaya çıktı ve hazırdaki konular 

için gerekli olan çözümleri 
kavramsa l l aş t ı rma la r ında 
yardımcı oldu. 

Öncelikle, kültürel olarak 
karışık grupların yönetiminin 
prensiplerini uygulamalarını 
tanımlamak için, katılımcılar 
grup içerisinde meydana 
gelebilecek potansiyel konuları 
ve gerginlikleri anlamaya 
çalışarak başladılar. Bu yüzden, 
onlardan misafir ve ev sahibi 
gençler arasında misafirperver 
davranışları sağlayan muhtemel 
unsurları üzerine oluşturmaları 
istendi.

İlk olarak dil engeli misafir 
ve ev sahibi gençler arasında 
gerginlik yaratan en önemli 
engellerden biri olarak kabul 
edildi. Katılımcılar hem iletişim 
problemlerini hem de yetersiz 
dil desteğini belirttiler.

Ayrıca, katılımcılar kendi 
kültürel dahil olmalarıyla 
ilgili olarak yabancı gençliğin 
karşılaştığı zorluklardan 
bahsettiler. Genç mülteciler ve 
göçmenler, grup içerisindeki 
baskın kültür elementleriyle 
çatışma içine girebilecek kültürel 
normları somutlaştırıyorlar. 
Bu, çatışmaları çözme, zaman 
yönetimi ve görevlerin nasıl 

yerine getirildiği gibi meselelerin 
farklı anlayışlarını ifade eder. 
Yine verilen cevaplara dayanarak 
katılımcılar yurt dışından gelen 
yabancı vatandaşların topluma 
dâhil olma girişimleri sırasında 
kendi kültürlerini ve etnik 
kimliklerini kaybetme korkusu 
içinde olduğunu belirtiyor. 
Bu nedenle, genç göçmen 
ve mülteciler grup ve proje 
aktivitelerinde kendi kimlik 
özelliklerini dile getirmekte 
sık sık cesaretleri kırılmış 
hissediyorlar.

Çok önemli olmasına 
rağmen, misafir ve ev sahibi 
gençlerin arasındaki iyi ilişkileri 
engelleyen en önemli faktör 
olumsuz basmakalıp sözler 
(sterotip) ve ayrımcı tavır ve 
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Katılımcılar, tartışmış 
oldukları unsurları görsel 
olarak temsil ettikleri  
“problem ağacı” tarzında 

faaliyetler düzenlediler

Üçüncü ülke 
genç vatandaşlarının 

kendi bölgesel kültürlerini 
ve etnik olarak 
dayandıkları kültürleri, 
dâhil olma girişiinde 
bulundukları zaman 
kaybetme korkusunu 

yaşadıklarını belirttiler

Temel kaynak materyalleri
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davranışların ortaya çıkmasıdır. 
Bu tarz olumsuzluklar karşılıklı 
güvensizliği ve düşmanlığı 
doğurur ve sonuç olarak 
genç göçmenler görev 
zorluklarının etkili bir biçimde 
tamamlanmasını sağlayan grup 
içinde hoş olmayan tavırlara 
maruz kalırlar. 

Katılımcılara basmakalıp 
tek tiplilik problemi hakkında 
genç göçmen ve mültecileri 
ilişkilendirdiğiniz ilk şey nedir diye 
sorulduğunda birçok katılımcı 
göçmenleri kültürel farklılıklara 
vurgu yaparak ‘diğerleri’ olarak 
algıladıklarını belirtmişlerdir. 
Diğer katılımcılar ise politik 
istikrarsızlıktan kaynaklı 

ülkelerinden kovulmuş, baskı ve 
şiddetten kaçan başka yerlerde 
daha iyi bir yaşam arayan 
insanlar olarak özelliklede en 
son olaylardan dolayı Suriyeli ve 
Iraklı mültecilere vurgu yaparak 
düşüncelerini dile getirmişlerdir. 
Onlara göre göçmenler savaşa, 
sürgüne, fiziksel ve psikolojik 
şiddete maruz kalmış ve şu anki 
sıkıntılarını aşmak için yardım ve 
desteğe ihtiyacı olan mustarip 
durumda kalan insanlar 
olduklarını belirtmişlerdir.

Bu tür sterotipler dilsel ve 
kültürel farklılıklarla beraber 
farklı dini inanışlar mültecilerin 
diğerleriyle sosyalleşmesini 
önemli ölçüde engellemiştir. 
Bu yüzden belirtmek gerekir 
ki ev sahibi ve misafir 
gençlerde olumsuz ve yasadışı 
davranışları ve bu tür sterotipleri 
mültecilerin tüm etnik, dini ve 
kültürel gruplara mal etmek 
yani genellemek gibi olumsuz 
bir eğilim söz konusudur. 
Mesela, Suriyeli mültecilerin 
genellikle Türkiye’de yerel iş 
piyasasına girmek için çok istekli 
olmadıkları tahmin edildiği gibi 
gözlemlenmiştir.

Grup içinde ev sahibi ve misafir 
bireylerin arasındaki ilişkilerin 

neden olacak potansiyel 
problemlerin kaynağına hitap 
etmek için yanlış kanı ve 
olumsuzluklara sebep olan 
baskın sterotiplere aşina 
olmamız gerekir.
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Göçmenler aynı 
zamanda savaşla, 
sürgünle, fiziksel ve 
psikolojik şiddetle, 
mevcut zorluklarıyla 
başa çıkabilmek için 
yardım ve desteğe ihtiyaç 
duyan korunmasız haller 
içinde bulunan insanlarla 

ilişkilendirildiler

Suriyeli mültecilerin 
Türkiye’de yerel iş 
piyasasına girme 
konusunda isteksiz 
ve kayıtsız olduğu 

gözlemlenmiştir

nasıl şekillendiğini anlamak 
için yukarıda bahsedilenleri 
aklımızda tutmalıyız. Bireyler 
arasındaki ilişkiyi kişilerin her 
birinin diğerini nasıl algıladıkları 
oldukça etkilemektedir. Bu 
yüzden grup arasında gerginliğe 

Temel kaynak materyalleri



Yukarıdaki yürütülen 
tartışmalardan sonra katılımcılar, 
genellikle yerli gençlerin yabancı 
kökenli diğer grup üyeleri ile 
düzgünce çalışması için yeterli 
donanıma sahip olmadıkları 
sonucuna ulaştı. Mentörlerin, 
gençlik çalışanlarının ve gençlik 
organizasyonlarının yukarıdaki 
konular üzerinde, işbirliğini 
kolaylaştırmak için yeni yollar 
bulmaya ihtiyaç duyabilirler. 
Bu amaçla, atölye katılımcıları 
gelerek karışık gruplardaki 

etkili yönetimi geliştirmek için, 
uygulanabilir pratik araçlar ve 
aktivitelerini paylaştılar.

Y e t e r s i z 
bilgi ve kültürel 

hassasiyetin sonuçlarını 
aza indirgemek için 
gençlik çalışanlarının 
f a y d a l a n a b i l e c e ğ i 
bir grup öğrenme 

faaliyetleri vardır.

Karma Gruplar Yönetimindeki 
Pratik Araçlar
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Katılımcıların dikkatini çeken 
noktalar ve anketlerin sonucuna 
göre, kültürel açıdan farklı 
gruplar arasındaki çatışmaların 
ana kaynağı, gençlik 
organizasyonlarındaki özellikle 
yerli katılımcılardaki bilgi ve 
hazırlık eksiklikleridir. Yetersiz 
bilgi ve kültürel duyarlılık 
sonuçlarını azaltmak için, gençlik 
çalışanlarının kullanabileceği bir 
takım öğrenilebilir aktiviteler 
bulunmaktadır.

Aşağıdaki örnekler, farklı 
kültürel gruplar arasında 
yönetimi kolaylaştırmak, 
katılımcılar arasında 
saygı ve güven bağlarını 
güçlendirmek, kültürel 
miraslarını açıklamalarına izin 
vermek amacındadır. Ayrıca 
katılımcıların kültürel duyarlılık, 

ayrımcı davranış ve ayrıcalıklara 
aşina olmasına yardım etmekte 
ve farklı grupların birbirine 
karşı kurdukları empatiyi 
artırmaktadır.

Aşağıda tasvir edilen 
aktivitelerin çoğu mümkün 
olduğu kadar az materyal 
ve düşük bütçe kullanılarak, 
mümkün olduğu kadar çok grup 
ile gerçekleştirilmiş örnekler 
arasından seçilmiştir.



50

Katılımcılar bir daire oluştururlar. 
Bunlardan biri sicim sonunu tutar ve diğer 
grup üyelerinin bilmediği, kendi kişiliği 
hakkında komik bir hikâyesini paylaşır. 
İlk katılımcı paylaşımını bulunduğu 

hikayeyi bitirdiği zaman sicimin kendinden kısmını tutar 
ve topu rastgele daire içindeki başka bir kişiye atar. İkinci 
katılımcı ilgili bir konuda komik bir hikâyesini anlatır. O 
bitirdiğinde topu rastgele başka bir kişiye atar. Bu olay 
tüm katılımcılar hikâyelerini paylaşana kadar devam 
eder. Grup üyeleri artik sicim ile oluşturulan sekli ve nasıl 
birbiriyle bağlantılı olduğunu gözlemleyebilir.

Íhtiyacınız olanlar sicim topu

20-30 dk

Bu aktivite katılımcıların birbirlerini tanıması 
için etkili ve eğlenceli bir yoldur. Bu etkinlik 

katılımcıların hikâyelerinin birbirleriyle ilişkisini 
ve katılımcıların sahip oldukları ortak, genel 

deneyimlere odaklanmalarına ve bu odaklanmaları 
paylaşımlarına olanak sağlar. Gençlik çalışanlarının/
kolaylaştırıcıların paylaşılan hikâyelerin ortam, grup 
üyeleri ve organizasyon açısından uygun olduğundan  emin 
olmaları ve tüm katılımcıların hikâyelerini özgür, yargısız 
bir ortamda paylaşabilmelerini sağlamaları gerekir.

AKTİVİTE 1 
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 Íhtiyacınız olanlar bu 
aktivite için herhangi bir 

materyal gerekmemektedir.

15-20 dk

Katılımcıların farklı kültürel çeşitliliğin 
farkına varmalarına imkân sağlamaktadır. 

Her katılımcı daha önce bilinmeyen ve olumlu 
olan bir durumu diğer grup üyelerine açıklama 

imkânına sahiptir. Aynı zamanda onları sıkıntıya sokan 
kültürel bir unsuru açıklayarak, kendi kültürlerindeki 
normatif anlayışı göstermiş olurlar. Yani katılımcılar gurur 
duydukları kendi kültürel miraslarını, düşünceler ve 
davranışları şekillerinin bunları nasıl etkilediğini gösterirler. 
Ancak, katılımcılar kendi kültürlerindeki bazı fikirleri ve 
problemli düşünce yapıların da var olabileceğini anlarlar 
ve kendi fikirlerince bunları reddetmeleri mümkündür. 

Katılımcılar bir daire oluşturarak otururlar. 
Gençlik çalışanları her katılımcının bir tane 
kendi kültürlerindeki gururlu hissettikleri 
ve destekledikleri değeri anlatmalarını, 
bir tane kendilerini sıkıntıya sokan 

durumu anlatmalarını ve bir tane de onların inançlarını 
temsil etmeyen bir şeyi açıklamalarını sağlamaktadır.

AKTİVİTE 2

Temel kaynak materyalleri
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- Katılımcılara anketi sessiz bir şekilde doldurmaları 
için 5 -10 dakika zaman verilir.
- Cevap veren katılımcılar her soruyu yüksek sesle 
okur ‘doğru’ cevap veren katılımcılar sola ‘yanlış’ 
cevap veren katılımcılar sağa geçer.
- Katılımcıların kendilerini rahat hissettikleri sürece 

söz hakkı almaları gerektiğinden ve istediği soruyu istedikleri zaman 
geçme haklarının olduğunun altını çizdiğinizden emin olun. Aşağıda liste 
belirleyicidir. Gençlik çalışanları kendi toplumlarının özelliklerine göre 
bunları seçmekte özgürdür.
- Aşağıdaki konuların tümü ya da herhangi biri ile tartışma oluşturun:

Kültürün önemi nedir?

Kültür bizim davranışlarımızı nasıl etkiler?

Farklı kültürden insanlarla bir arada çalışmak nasıldır?

Diğer kültürlerin kuralları yargılanabilir mi?

Diğer kültürleri kabul edenlerin kendi kültürlerini 

kaybetme tehlikesi var mıdır?

Kültür ırka bağlı mıdır?

AKTİVİTE 3
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Yürütülen atölye ve odak grup çalışmaları gözler 
önüne serdi ki, basmakalıp yargılar, ön yargı ve 

bilgi eksikliğinin ana tehlikesi, çok kültürlü grupları 
etkili ve anlamlı işbirliğinden alıkoymaktadır.  Mümkün 

olan şu ki çoğu katılımcının kendini ifade etme mevcut kaygılarını 
açıklama ve ön yargılarını kırma şansı her zaman olamayabiliyor. Bu 
yüzden katılımcıların kendi fikirlerini ve endişelerini ifade edebildiği 
bir diyaloğu destekleyerek ve bunu kolaylaştırarak, gençlik çalışanları 
ve kolaylaştırıcılar bu tarz enstrümantal kavramları tartışarak yanlış 
düşüncelerden ve kültürel farkındalığın eksikliğinden oluşan tansiyonu 
önlerler.

Temel Kavramlar Üzerine Anket (Doğru ya da Yanlış)

1) Kültür inanç, değer, davranış, gelenek görenek içerir.

2) Kültür genlerden gelir, öğrenilmez.

3) Etnik gruplar geniş toplumlarda alt grup olarak görülürler.

4) Bir kimsenin ırkı daime fiziksel özellikleri tarafından belirlenir.

5) İnsanlar kendini genelde bir kültürel gruba ait hissederler

6) Irkçı insanlar kendi kültür standartlarını diğer kültürden olan 

insanların inançlarını ve davranışlarını yargılamak için kullanırlar.

7) Kültürel açıdan daha farkında ve daha sorumlu olmak bir 

kimsenin kültürel göreceliği uygulamasını gerektirir.

8) Basma kalıplar bir grubun üyesi hakkında genellemelere 

dayandırılır.

9) ‘Beyaz ayrıcalığı’ terimi, beyazların diğer etnik gruplardan daha 

çok çalıştığı için ayrıcalıklara sahip olması anlamına gelir. 

10) Kültürel çeşitliliği takdir etmek gerçekte farklı kültürden olan 

birisine hoşgörü göstermekle aynı şeydir

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar katılımcıların her biri için anket 
formu yazılmış bir sayfa.

30 dakika ancak sure grubun büyüklüğüne 
bağlı olarak değişebilir.
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- Katılımcılara çemberleri isimleri ile birlikte 
doldurmaları için talimat verin. Daha sonra, yapılarını 
teşkil ettiğini hissettikleri kendi kimliklerini özellikleri 
ile doldurmalarını isteyin. Irk, din, etnik köken, 
cinsiyet, yaş, sınıf, cinsel yönelim gibi konular olabilir 
fakat bu konular ile sınırlı değildir.

- Katılımcıları eşlere ayırın. Kendilerinden gurur duydukları ve özellikle bu 
özellikle ilgili olarak kötü hissettikleri iki olayı yazmalarını isteyin. 
- Katılımcılar daha sonra kendi kağıtlarına tanımladıkları her bir özellikle 
ilgili olan fakat kendilerini temsil etmeyen bir basmakalıbı not alacak, 
örneğin; ‘’Ben Müslümanım ama aynı zamanda feministim” ya da ‘’ben 
Hristiyan’ım ama muhafazakâr değilim’’ gibi. 
- Katılımcılar tekrar bir grup oluştururlar. Yazdıkları şeyleri paylaşmaları 
için davet edilir. Kendilerini baskı altında hissetmediklerinden emin 
olun. Eğer katılımcılar huzursuz hissediyorlarsa gençlik çalışanları kendi 
deneyimlerini paylaşarak onları rahatlatabilir.
- Ön yargı ve klişenin olumsuz etkilerini tartışın. Katılımcılara aşağıdaki 
sorular hakkında düşünüp taşınmaları için izin verin.

AKTİVİTE 4
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Sizin paylaşmak için seçtiğiniz özellikleriniz nasıl? Diğer 

kullanıcılarla farklı mı benzer mi açıklayınız.

Bu özellikler diğer katılımcılar için şaşırtıcı oldu mu?

Doldurduğun kâğıtta yazıklarına dayanarak hangi klişeler 

sizinle ilişkili?

Sizce bunlar nereden kaynaklanıyor?

Bu etkinliği önemli kılan iki ana unsur vardır. İlk 
olarak grup üyeleri kendileri için önemli olan aynı 

zamanda olumsuz önyargılara karşı kimliklerini tanıma 
ve ifade edebilme fırsatı buluyor. Başka bir deyişle, 

kendi kimlik ögeleriyle bağlantılı olarak olumsuz basmakalıpların 
olduğunu fark etme ve kendilerinin özellikle tanımlamış olduğu ile 
genel olarak bu özelliğin neden aynı olmadığını açıklama şansını 
gençlere verir.
İkinci olarak, kaynak ve kalıplaşmış anlamları tanıtmak için tartışan 
grupları oluşturmak daha gerekli, daha verimli ve çok etkili bir yoldur. 
Bu tür tartışmalar yerli ve yabancı gençlerin aktif katılım ile olası 
çatışma ve gerginlikleri önleyecek bir kabul ortamı oluşturmasına 
yardımcı olacak bir enstrümandır.

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar aşağıda gösterildiği gibi 
istenildiği kadar uydu daire ve bir ana daireyi 

gösteren kâğıt

30 dakika ancak grubun 
büyüklüğüne göre değişebilir
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- Katılımcıların ayrı ayrı ve sessiz bir şekilde anket 
formunu doldurmaları rica edilir. Bu anketin amacı etnik 
ve ayrıcalık meselesini ortaya koymaktır. Başka bir değişle 
bunun amacı katılımcıların diğer gruplardan katılımcıların 
davranışlarını, birbirlerini anlayabilmeleri için doğru 

empatiyi arttırmayı, kültürel kabulü arttırmayı, hangi sorunlar 
ile karşılaşılabileceği konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamaktadır.
- Burada öne sürülen sorular yalnızca bir göstergedir. Her kurum kendi 
demografik ve hedef grubun özel ihtiyaçlarına listesini ayarlama konusundan 
özgür hissetmelidir. 

Farklı kültür, din ve etnik kökenden temsil eden kişiler arasında 
sorunsuz işbirliği yapılmasını sağlamak, bu faaliyetin amacıdır. 

Katılımcıların özneler arası dinamikleri birbirleri ile ilişkileri 
sırasında nasıl ekil alacağını anlamalarına yardımcı olarak ve 

bazı grupların ayrıcalıkları, özellikleri, nelerden zevk aldıklarını ve ek olarak 
engellerle nasıl başa çıkmak zorunda olduklarını anlayarak çeşitliliğini kabul 
etmek için daha donanımlı hale geleceklerdir.Bu tür konularda katılımcıların 
anlayışı artar ve farklı davranışları bu nedenle kabul eder ve böylelikle işbirliği 
ve takım halinde daha yetenekli olmalarını sağlanır.

AKTİVİTE 5
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Ayrıcalıklarınıza Meydan Okuma

Bir restorana veya süpermarkete gittiğimde diyet 
tercihlerimi karşılayacak ürünler bulabiliyorum

Televizyonu açtığımda, sinemaya 
gittiğimde, bir dergi açtığımda kendimi bunlarla 
özdeşleştirebileceğim insanları kolayca bulabiliyorum

Kulüplere, gruplara, organizasyonlara gittiğim 
zaman katılımcılardan en azından yarısı bana benzer

Dini sembol eden kıyafetler giyen insanlarla bir 
problemim yok 

Herhangi bir kuaföre gidebilirim ve saçımı nasıl 
kesileceğini onlar bilirler

İnsanlar, görünüşümden dolayı eğitimsiz 
olduğumu ya da belli bir sosyal sınıfa ait olduğumu 
düşünmezler

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar katılımcıların doldurmaları için 
anket formu yazılı bir levha

20-40 dakika (grup büyüklüğüne göre 
değişebilir)
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- Katılımcılara oyun hamurları dağıtılır ve kendileri 
için önemli bir şey ifade eden bir unsuru ya da 
kuvvetle savunduğu bir inancı veya gelecek amacını 
anlatabilecekleri bir şey yapmaları istenir. Bu aile, 
din, eğitim veya kendi kültürleri gibi kavramları ifade 
eden bir şeyler ile bağlantılı olabilir ancak bunlarla 
sınırlı değildir.

- Bütün katılımcılar bitirdiği zaman, onlara yanındaki kişiyle çiftler halinde 
ayrılmalarını ve birbirinin ne yaptıklarını tahmin etmelerini isteyin.
Sonra çiftler kendi yaptıkları şeyleri sunmak için birbirine sorar ve onlar 
için neden önemli olduğunu katılımcılara açıklar.

- Bundan sonra oturumu yöneten gençlik çalışanı katılımcıların çalışıyor 
olduklarını ana kavramlarını çağırır.Çağrılar kategorilerden biriyle 
oluşumları tanımlanmamış katılımcılar varsa, kendi oluşumlarını sunmak 
isteyip istemediğini sorunuz. Süreç boyunca katılımcılardan gelen sorularda 
çekimser olup olmadıkları tespit edilir ve rahat paylaşım yapıldığından 
emin olunur.

AKTIVITE 6
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Katılımcılar hangi kategoride neyi temsil eden şeyi 

yarattı?

Şaşırtıcı sonuçlar var mıydı?

Çiftler beklenildiği gibi mi?

Bu aktivite neden uygundur:Bu faaliyet kalıplaşmış 
öğeler üzerine verimli bir tartışmayı sağlar. Her 

katılımcı farklı kategorilerde kendilerini rahat 
hissettikleri ölçüde ifade edebilme ve kendi öz unsurlarını 

anlatabilme imkânı bulur çünkü ifade edilen kategoriler farklı türden 
ifadelere olanak sağlar.

Bu etkinlik katılımcılara farklı kültürleri ve insanları karakterize 
eden mümkün kalıpları incelerken birbirini de tanıma imkânı sağlar. 
Katılımcılar kendi önyargılı kavramları meydan okuyacak ve bir 
kişinin kimliğinin içindeki karmaşıklıkları ve çelişkileri takdir etme 
şansına sahip olacaklar. Ayrıca farklı kültürden ve dinden insanlar 
ile birden fazla ortak öğelere sahip olunabileceğini ve öngördükleri 
büyük değerlerdeki ortak amaçlarını görme ve öğrenme fırsatı 
bulacaklar.

- Tüm katılımcılar kendi yarattıkları oyun hamurlarını açıklama fırsatı 
bulduktan sonra gruplara ayrılıp aşağıdaki sorular üzerine düşünmeleri 
istenir: 

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar tüm katılımcılar için yeterli 
olacak çeşitli renklerde oyun hamuru.

25-30 dakika arası (ancak bu faaliyet 
katılımcıların sayısına göre az oranda 
değişebilir)
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- Sohbeti kolaylaştıran gençlik çalışanı, katılımcıların 
ait olabileceği ve boş bir kâğıt parçası üzerinde 
bir kategori yazabileceği olası bir kategori listesi 
hazırlamıştır. Bu kategoriler; vejetaryenler ve metal 
hayranlarından Hıristiyanlar, Müslümanlar, ateistler, 

erkek, kadın, gençler, beyaz, esmer ve benzerine kadar 
değişkenlik gösterir. 
- Gençlik çalışanı etrafındakilere kâğıtları dağıtır ve katılımcılardan her biri 
kategorilerdeki örnekler ile ilişkili olarak kâğıtlara olumsuz basmakalıpları 
yazar. 
- Hıristiyanlar: bilim vb. konularda iyi değil, muhafazakâr, cinsiyetçi 
Ateistler: ahlaksız, rahatsız edici, diğer insanların inançları kabul etmeyen 
vb.
- Katılımcılar bitirdikten sonra, gençlik çalışanı kâğıtları toplar ve 
kategorilerin her birine seslenir. Onlar bir kategoriye seslendiğinde, 
ileri adım atması için bu özellik ile tanımlanan katılımcıları isterler. 
Katılımcıların istedikleri zamanda soruya yanıt vermeden oturma hakkı 
olduğu vurgulanmalıdır. Katılımcılar kategorilerdeki sorular ile kendilerini 
tanımlamak zorundadır.  Katılımcılara hangi kategorilere ait olduğunu 
söylemek gencik çalışanlarının veya diğer grup üyelerinin kararında olan 
bir şey değildir. 

AKTIVITE 7
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Daha önce belirttiğimiz gibi bu faaliyet yargısal olmayan bir 
ortamın çoktan ekili olduğu gruplar için daha uygundur. Bunun 

nedeni aktivitenin grup üyelerinin tam katılımını sağlayacak belirli 
bir düzeyde güven talep etmesidir. Bu faaliyet sayesinde katılımcılar 

diğer grup üyelerinin yaşam öykülerine daha fazla empati kuracak hale gelecektir. 
Onlar basmakalıplaşmanın olumsuz psikolojik etkilerini ilk ağızdan gözlemler ve 
tecrübe eder. 

Ayrıca, katılımcılar grup içindeki ve dışlanma hatlarıyla çakışan öğelerin 
ve dinamiklerin sıvı doğasının farkına varacaklar. Kültürel karma gruplarını 
yönetmenin sorunlu yönü, bu içerik bağlamında yer alan ana akım ve marjinal 
normların oluşumlarıdır. Grup üyeleri negatif çağrışımları olabilen birden fazla 
kategoriye nasıl dâhil olduklarını görselleştirerek ayrımcı davranışlara yol açan 
kaynakların kesişmesinin farkına varırlar.  

Söylenen kategorilerden herhangi biriyle tanımlandınız mı?

Ayakta olmak rahatsız mıydı?

Ayağa kalkan insanlardan herhangi birini biliyor muydunuz?

Ayakta olmak nasıl hissettirdi?

Oturmak nasıl hissettirdi?

İlişki olduğun stereotipi hakkında ne düşünüyorsun?

Diğer grup üyeleri ile ilişkili stereotipi hakkında nasıl hissettin?

Katılımcıların birbirlerine bakmasını ve sürecin kendilerini nasıl hissettirdiğini 
düşünmesini isteyin. Kendi koltuklarında devam etmelerini isteyin. Tüm 
kategoriler ele alındıktan sonra aşağıdaki sorular ile meşgul edebilirsiniz:

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar büyüm katılımcılar için kâğıt ve 
kalem. Bu etkinlik iletişim ve saygı düzeyini çoktan 

kurmuş olan gruplar için daha uygundur.

Grubun büyüklüğüne ve ortaya çıkarmak 
istediğiniz soruların sayısına bağlı
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- Zemindeki daire konfor bölgesini temsil eder. Yani, 
belli bir aktiviteyi yerine getirirken katılımcıların 
rahat hissetmesini ifade eder. 
Dairenin dışı rahatsızlık bölgesini temsil eder. Belirli 
faaliyetleri gerçekleştirirken duygusal / psikolojik 
zorluk seviyesini hisseden katılımcıları ifade eden 
bölgedir.

- Grup üyelerinin her biri, katılmakta olduğu faaliyet veya projelerin belli 
bir yönünü ifade eder (Örneğin diğer insanların önünde konuşmak, yeni 
bir spor yapmak, yeni bir beceri öğrenmek, kendileri hakkında konuşmak 
vb.). Zemine sahip grup üyesi bütün katılımcıların nasıl hissettiklerine 
göre içeri veya dışarı davet ederler.  Her katılımcının paylaşma olanağı 
bulunmaktadır ve her seferinde bütün grup üyeleri çemberin içinde veya 
çemberin dışında yer alırlar. 

- Her defasında grup üyeleri, diğer katılımcıları neyin rahatlattığını ve neyin 
rahatsız ettiğini ve yaşıtlarını rahatlatan ya da rahatsızlığa neden olan 
maddelerin benzerliklerinin ve farklıklarının nasıl olduğunu gözlemlerler. 

Katılımcılar birbirlerini daha iyi tanımak için iyi bir fırsat 
yakalamış olurlar. Kendi grup arkadaşlarını rahatlatan 
ve rahatsızlığa neden olan şeyleri bilerek katılımcıların 

her biri iyi davranışlarını anlar ve empati yeteneklerini 
artırabilir. Her grup üyesinin bireyselliğini gözlemlemek ve 

takdir etmek fırsatını yakalayan arkadaş katılımcıları arasındaki davranışın 
ortak konuları gözlemleyerek kendi kültürel duyarlılığı artırabilir.

confort 
zone

AKTIVITE 8

63

Katılımcılar bir daire içinde birlikte otururlar ve 
kalem ve kart alırlar ve kartın üstüne kendi isimlerini 
yazarlar. İsimlerinin olduğu kartları saat yönünde 
diğer katılımcıların eline verirler. İkinci kişi, elinde 
ismi bulunan kişi hakkında olumlu özellik yazar. 
Herkes yazma işini bitirince yine saat yönünde 
kâğıtları diğer kişiye verirler. Bu üçüncü kişi de 

olumlu özellikler yazar ve kâğıdı yanındaki kişiye verir. Bu işlem, herkes 
birbiri hakkında yorum yapmış olma fırsatını yakalayana kadar devam 
eder. Her grup üyesine kendi kâğıdı geri verilir.  Kolaylaştırıcı için kâğıtlar 
geri dağıtılmadan önce kâğıtların uygun formatta olup olmadığını kontrol 
etmek ve uygun olduğundan emin olmak iyi bir fikir olabilir. Ardından 
kolaylaştırıcı grup üyelerini kendi kâğıdını okuması için çağırabilir.

Bu etkinlik dostluk ve saygı bağlarını geliştirmek 
olanağını gruba sunmaktadır. Bu etkinlik, bir süredir 
beraber çalışan takımlar ve gruplar için daha uygun bir 

süreçtir ve bu da birbirlerine anlamlı yorumlar yapmasına 
olanak sağlayacaktır. Ancak, takım üyelerinin birbirlerini 

derinlemesine tanıması için de iyi bir yoldur. 
Hem yerli hem yabancı gençler gruptaki katılımlarını etkileyen 
güvensizliklere sahiptir. Özellikle kültürel, etnik, dini azınlık gruplarını 
temsil eden gençler grup projelerine katıldıklarında daha fazla engeli 
hisseder ve kendilerinden şüphelenirler. Katılımcı gençlere kendi takım 
arkadaşlarının olumlu özelliklerini tanıma ve birbirlerine pozitif eleştiri 
yapma olanağı sağlayan bu etkinlik kendi olumlu özelliklerini fark etmelerini 
sağladı ve katılımcılar özgüvenlerini, öz saygılarını ve birbirlerine olan 
saygılarını arttırdı. 

AKTIVITE 9

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar  ayakta duran katılımcıların 
hepsini içine alacak büyüklükte zemin üzerinde 

bir daire oluşturmak için bant veya ip
30 dakika katılımcı sayısına bağlı olarak 
değişebilir.

Íhtiyacınız olanlar bir kalem ve katılımcı başına 
bir kart

grubunun boyutuna bağlı olarak 
30-45 dakika 
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Kolaylaştırıcı grupları iki takıma ayrılır. Her bir 
takımdan bir gönüllüye geniş bir tişört giymesi 
söylenir. Gönüllünün takım arkadaşları kemeri 
ya da ipi gönüllünün beline bağlarlar. Gönüllüler 
ve su balonları hazır olduklarında, takımlar 
gönüllülerin geniş tişörtlerinin altına alabildiğince 

çok su balonunu yüklerler. Gönüllü su balonlarından 
taşıyabildiği kadarını taşırken, takım arkadaşları nöbeti devralırlar ve 
biri gönüllüye doğru koşmaya başlayınca gönüllü de ona doğru koşmaya 
çalışır. Çarpışma sırasında ekip üyesi ve gönüllüler birbirlerine sarılırlar. 
Buradaki mesele, birbirine sarılarak su balonlarını patlatmak ve böylelikle 
gönüllüleri fazlalıklarından kurtarmaktır. Bütün balonları patlatan ilk ekip 
kazanır. 

Bu faaliyet takım işbirliğini arttırmayı ve eğlenirken 

onlarla bağ kurmayı sağlamayı amaçlar. İnsan 

dokunuşlarının elementleri takım üyelerine rahat 

hissetmelerini sağlar ve birbirlerine yakın hissetmelerini 

sağlar. Dahası bu fiziksel bir faaliyet olduğu için katılımcıların birbirlerine 

ve birbirinin sınırlarına saygı duymayı öğrenmelerine yardımcı olur. 

Bu faaliyet katılımcılardan bazılarının rahatsız hissedebileceği fiziksel 

temas gerektirir. Eğer bu katılımcı için bir sorun oluşturacaksa ya da açık 

hava faaliyetlerinde katılımcıya kolaylıkla girişimcilik sağlayamıyorsa, 

gruba katılım sağlamak ve katılımcılarla eğlenerek iletişime geçmek için 

alternatifler de bulunmaktadır.

AKTIVITE 10
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Gençlik çalışanları grupları 3-4 kişilik ekiplere ayrılırlar. 
Takımlar muzu keserek parçalara ayırırlar. Oyunun 
hedefi kürdan, ip veya bant kullanarak muzu tekrar 
birleştirmektir. Muzu bir araya getirmek için ek materyal 
belirleyip yardım sağlamakta serbestsiniz.

Gruplar bir yandan eğlenirken bir yandan da takım olarak 
çalışmayı ve görevlerini etkili bir şekilde tamamlamayı 
öğrenirler. Daha sonra gençlik çalışanı, söz ve 

davranışlarımızın diğer grup üyelerine olan olumsuz etkisiyle 
ilgili bir sohbet başlatabilir. Diğer katılımcıların inançlarına 

yönelik incitici ve saygısız bir tutum sergilemek muzu parçalara ayırmak 
kadar kolaydır. Fakat güven ve saygıyı tekrar tesis etmek, muzu tekrar bir 
araya getirmek kadar ciddi bir süreçtir. Sıradaki aktivite basmakalıpların 
olumsuz etkileri dengelemeye yardımcı olabilir.

Dahası, gençlik organizasyonlarının, 
farklı geçmişlere sahip grup üyeleri arasında güven 

bağını ve dayanışmayı güçlendirmek için aktivitelere 
ihtiyaçları vardır. Bu rehberde detaylı bir şekilde 

tartışıldığı üzere, gençler farklı bir çevreden olan 
diğer genç bireylere önyargı ve basmakalıplar ile 

yaklaşabilir. Bu, ayrımcı bir davranışa neden olmakla 
kalmaz, ayrıca grup üyeleri arasındaki işbirliğini sekteye 

uğratacak güvensiz bir atmosferi körükleyebilir.
Sıradaki aktivite basmakalıpların olumsuz etkileri 

dengelemeye yardımcı olabilir.

AKTIVITE 11

Temel kaynak materyalleri

Íhtiyacınız olanlar iki büyük tişört, 
iki parça ip veya alternatif olarak iki 
kemer ve su balonları. Islanacağınızı 

unutmayın. Bu oyunun 
dışarıda oynanması gerekir.

60 dakika

Íhtiyacınız olanlar grup için bir muz, 
kürdan, ip, bant, bir bıçak ve masa 

30-40 dakika.
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Bu projeiçin, 
ikianketoluşturul-
muştur. İlki, göç-
men ve mülteci 
topluluk ve gru-
plarına yönelti-
len hem ucu açık 
hem dekapalı-
9so rudano l u ş -
maktadır. Bunu-
n a m a c ı , g e n ç l i k 
örgütlerivegöçmentopluluklar/
kuruluşlarının yanı sıragençlik-
faaliyetlerindegençgöçmenlerin 
gençlik aktivitelerine katılımıa-
rasındaki işbirliğiniincelemek-
ti. Birinciye benzerikincianket, 
gençlik topluluklarınagönderil-
miştir. Aşağıdaki analizikianke-
tin desonuçlarınadayalı olmuş-
tur. 

Anketlerin yapısıgöz önüne alın-
dığında, yanıt veren topluluklar 
ve gruplar kendigörev ve uygula-
dıkları projeleri kısacaanlatma-
ya başlamıştır. Kuruluşlar daha 
sonra katılımcıların diğer kuru-
luşlar tarafından yapılan faaliyet-
lere katılıp katılmadığı ve ken-

di kuruluşlarının 
gerçekleştirdiği 
faaliyetlere ye-
rel gençleri dahil 
edip etmediği 
hususunda bizle-
ri bilgilendirdi.
Dahası, gençlik 
kuruluşları ile po-

tansiyel veya kesin 
olan işbirlikleri ve bunlardan 
doğacak muhtemel yararları 
sorduk. Son olarak, karışık gru-
pları yönetmek için kullandıkları 
uygulamaları, bunları gerçe-
kleştirirken herhangi bir sorun-
la karşılaşıp karşılaşmadıkları 
ve bu tür tansiyonlar çıkınca 
potansiyel problemleri çözmek 
için nasıl bir süreç izlediklerini 
sorduk. Benzer sorulargençlik 
kuruluşlarına da onların bakış 
açısı hakkında fikir edinmek ve 
olayları daha iyi anlamak ama-
cıylayöneltilmiştir. 

Ortaya çıkarabildiğimiz sonuçlar 
gençlik ve göçmen kuruluşları 
arasındaki ilişkiler üzerine ol-
dukça ilginç ve yansıtıcıdır.Anket 

İki anket 
formu hazırlandı. 

Birincisi göçmen ve 
mülteci topluluklara hitap 

edmekteydi. İkincisi, yapısal 
açıdan benzer olarak, gençlik 

kuruluşlarına gönderildi

Avrupa’dan anketler

sonuçlarının bazıları araştır-
mamız ile tutarlıydı ve bazıları 
da üçüncü dünya ülkelerindeki 
gençlerin ihtiyaçlarının ve on-

ların gençlik alanında yerli ka-
tılımcılarla olan ilişkilerinin bizim 
anladığımız şekilde can sıkıcı 
unsurlar doğurduğunu gösterdi.

Öncelikle, diğer kuruluşlar tara-
fından uygulanan gençlik faali-
yetlerindeki üçüncü ülke gençle-

rinin katılımı hakkında bilgi 
sahibi olmak önemlidir. Cevap 
veren göçmen topluluklarının 
önemli bir yüzdesi, hem kendi 
kuruluşlarının faaliyetlerde ye-
reldeki gençleri içerdiğini hem 
de gençlik projelerine katılanlar 
arasında kendi üyelerinin de ol-
duğu cevabını vermişlerdir. 

Bu cevap, kendi kuruluş ve faali-
yetlerinde üçüncü ülke gençleri-
ni içerip çoğunlukla işbirliği içe-
risine girmiş gençlik kuruluşları 
tarafından da onaylandı. Yaban-
cı genç katılımının yüzde 60ın 
üzerinde ya da yüzde 10dan 
az olduğu durumlar vardı. An-
cak, her ikisi de katılımcıların 
cevaplarının toplamının yüzde 
yirmisinden daha azını göster-
di. Gençlik örgütlerininbüyük 
çoğunluğunda yabancı gençler 
kendi katılımcılarının yüzde 10-
24 ünü temsil etti.

Hem göçmen topluluklar hem 
de gençlik kuruluşları birbirleri-
nin üyelerini faaliyetlerinde belli 
ölçüde içerseler de, iki tür grup 
da bu katılımlarının sayısının 
artmasını istediklerini belirttiler. 
Cevap veren göçmen topluluklar 
gençlik faaliyetlerine katılımdan 
tat alacakları sayısın potansi-
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C e v a p l a y a n 
gençlik kuruluşlarının 

ezici çoğunluğu zaten 
kendi kuruluşlarında ve 
faaliyetlerinde üçüncü ülke 
genç vatandaşlarını dâhil 

etmektedir
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yel yararı bildiklerini göster-
mektedirler. Özellikle, göçmen 
ve mülteci topluluklar ilk ve 
en önemli olarak sosyalleşmek 
için gençlik faaliyetlerinde ken-
di yetenekleri aracılığıyla daha 
ileriye yönelebileceklerini his-
setmektedirler. Arkadaşlık ve 
dayanışma bağlarını kurmayı 
amaçlayan yapılar genç yaban-
cıların dahil olması için bir araç-
tır. İletişime geçtiğimiz göçmen 
ve mülteci toplulukların çoğu, 
yerel gençlerle sosyalleşen ken-
di üyelerine büyük oranda değer 
vermektedirler. 
Ancak kuruluşların çoğu bu tarz 
girişimleri desteklemek için ye-
terli araca sahip değildir. Onlar 
bu yüzden bu yönde yenilikler 
sunan gençlik kuruluşlarından 
büyük oranda faydalanırlar. Bu, 
genç, uyumsuz ergenleri dahil 

eden kuruluşlar için bile geçerli 
bir durumdur.

Ek olarak, göçmen ve mülte-
ci kuruluşlar uygulayabildikleri 
faaliyetler hakkında uygulama 
ve fikir alışverişi sağlamak için 
gençlik kuruluşlarıyla işbirlikle-
rini artıracak büyük bir ilgi gös-
terdiler. Bundan yola çıkarak 
gençlik kuruluşları, göçmen ve 
mülteci gruplara diğer araçlar 
yoluyla elde etmeleri zor olacağı 
için alakalı bilgi ve bilişim siste-
mi kurarak hizmet verebilirler. 

Ancak, göçmen kuruluşların 
gençlik faaliyetlerine katılım il-
gisi gençlik kuruluşları için her 
zaman net değildir. Öncelikle, 
genç göçmenleri ve mültecile-
ri sahiplenen gençlik örgütleri 
genellikle, gençlik aktivitelerine 
katılmaya teşvikten ziyade daha 
başka ihtiyaçlarıyla uğraşırlar. 
Finansal zorluklar eğitimisür-
dürmekiçiniş aramaklaile ilgi-
li faaliyetlerin, sosyalleşmenin 
sürdürülmesiyle ilgili olan akti-
vitelere göre öncelikli olduğunu 
belirtmektedir.

İkincisi, çok öncelikli olmamak 
dışında, gençlik örgütlerine ve 
etkinliklere katılım genellikle 

Göçmen ve mülteci 
topluluklar ilk ve en önemli 
olarak, gençlik faaliyetleri 
aracılığıyla sosyalleşebilmek 
adına yeteneklerini büyük 
oranda ileri taşıyabileceklerini 

hissetmektedirler
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GENÇLİK KURULUŞLARI KENDİ 

FAALİYETLERİNE GENÇ GÖÇMENLERİ 

DAHİL EDER

GÖÇMEN KURULUŞLAR KENDİ 
FAALİYETLERİNE YEREL GENÇLERİ 

DAHİL EDER

GENÇLİK 
KURULUŞLARI DAHA FAZLA 
GENÇ GÖÇMEN KATILIMINI 

İSTEMEKTEDİR

GÖÇMEN KURULUŞLAR 
DAHA FAZLA GENÇ YEREL 

KATILIMINI İSTİYOR

GENÇLİK KURULUŞLAR, 
GÖÇMEN KURULUŞLARIN SOSYAL 
FAALİYETLERLE İLGİLENMEDİĞİNİ 

DÜŞÜNMEKTEDİR

GÖÇMEN KURULUŞLAR 
KENDİ ÜYELERİNİN DAHA 

FAZLA KATILIMINI 
BEKLEMEKTEDİR

GENÇLİK 
KURULUŞLARI GÖÇMEN 

KURULUŞLARA NASIL YAKLAŞACAĞINI 
BİLİYOR

GÖÇMEN KURULUŞLAR 
GENÇLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA 

YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİL

TÜM 
ORGANİZASYONLAR 

AYNI ŞEYİ İSTİYOR, 
İŞBİRLİĞİNE NASIL 

YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Temel kaynak materyalleri
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birçok diğer faktör nedeniyle 
engellenmektedir. Gençlik ör-
gütlerinin bizeilettikleri üzere,-
gençgöçmenlerin ve mültecile-
ringençlikprojeleri vefaaliyetleri 
ile ilgilibilgilereerişimi olmadığı 
ya da onların gerekli yasalbel-
gelerineksikliği nedeniyleka-
tılımlarının engellendiği anlaşıl-
mıştır.

Bu göçmen veya mülteci gru-
pların aktivitelere ve projelere 
ilgisi olduğunu düşünen gençlik 
kuruluşlarının göstergesidir. 
Bugençlik kuruluşlarıüçüncü 
ülkelerin genç vatandaşlarının 
istekli olduğunu vegençlikör-
gütleri tarafındanyararlanacak-
yolları aradıklarını anlamışlar-
dır. Bu nedenle onların hevesini 
kıran ve katılımlarını engelleyen 
caydırıcı engeller dış sebepler-
dir.

Ancak her ne kadar genç göç-
men ve mültecilerin katılım ek-
sikliğiyle alakalı yanıt veren 
küçük örgütler olsa da yinebu 
oran kendi isteklerinin eksikliği-
yle alakalı olduğunu unutma-
malıyız.

Bu ayırım oldukça önemlidir 
çünkü üçüncü ülkelerin gençle-
rini dahil etmek için gençlik 
kuruluşlarının almak zorunda 
oldukları önem anlayışlarını ci-
ddi derece değiştirir. Başka bir 
değişle, gençlik kuruluşlarının 
yabancı gençleri dahil etmek için 
faaliyet planları yabancı gençle-
rin kendi faaliyetlerine katılma-
ları için oluşan nedenler algısına 
bağlı olacaktır. Şöyle ki üçüncü 
ülkelerin genç vatandaşlarının 
katılımını uygulama seviyesinde 
mi kolaylaştırmaya ihtiyaçları 
olduğuna ya da gençlik faaliyet-
lerine katılarak tat alabilecekle-
ri potansiyel faydalar hakkında 
yabancı gençleri ikna etme ya 
da onlara açıklama yapmaya ih-
tiyaçlarının olduğuna da inanıp 
inanmadıklarına bağlı olacaktır.

Cevaplara dayanarak, yaban-
cı gençleri kayıtsız olarak al-
gılayan birçok gençlik kuruluşu 
vardır. Hatta bunlardan bazıları 

Çoğu göçmen 
ve mülteciler gençlik 

projeleri ve faaliyetleri 
ile alakalı bilgi erişimine 
sahip değildir veya 
gerekli yasal belgelerin 
eksikliğinden dolayı 
katılımları önlenmiştir

üçüncü ülke gençlerinin sosyal 
dahil olma alanında problemle 
karşılaşmadıklarına inanmakta-
dırlar.
Alternatif olarak diğer gençlik 
kuruluşları üçüncü ülke va-
tandaşlarının karşılaştığı pro-
blemleri dahil olma ile alakalı 
olarak anladıklarını düşünme-
mektedir.  Bu da, gençlik kuru-
luşlarının kendi faaliyetlerine 
bilgi sağlamak için araçlara ve 
üçüncü ülke genç vatandaşları 
için erişilebilir proje olmaması-
na bağlı olarak gelişen büyük 
bir problemi ortaya çıkarır. 

Anketlerle yönelttiğimiz ikinci en 
önemli mesele gençlik çalışan-
larının kültürel olarak karışmış 
gruplar arasındaki seansları 

nasıl yönettiği ile alakalıydı. Bu, 
karışık grupların üyeleri arasın-
da oluşmuş ilişkileri dikkate alan 
çok önemli bir noktayı izah eder. 
Hem göçmen hem gençlik bü-
tün kuruluşların cevaplarında, 
problemlerin sarsıcı çoğunluğu 
gençlik kuruluşları tarafından 
gelen kültürel çeşitliliğe dayan-
maktaydı. Aksine, göçmen ve 
mülteci gruplar ve topluluklar 
bu tarz bir problemle karşılaş-
mamış gibi görünüyorlar. 

Bu zıtlığın arkasındaki en mu-
htemel sebep ilk olarak, göç-
men ve mülteci topluluklardaki 
katılım için gelen yerel gençle-
rin üçüncü ülke gençleriyle 
sosyalleşerek işbirliği oluştu-
racakları anlayışıyla böyle yap-
masıdır. Buna ek olarak, ken-
di yabancı akranları tarafından 
kendi karşılamaları da oldukça 
pürüzsüz görünmektedir. Bu 
durum, yerel popülasyonun 
temsilcisi olarak yerel gençle-
rin katılım için yetkili kişi olarak 
algılanması gerçekliğiyle alakalı 
olabilir. 

Ancak, aynısı tersi durumlar 
için söylenemez. Faaliyetlerinde 
üçüncü ülke genç vatandaşlarını 
dahil eden gençlik kuruluşlarının 
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Gençlik kuruluşlarının 
kendi faaliyetleri ve 
projeleri hakkında var 
olan bilgileri üçüncü 
ülke genç vatandaşlarına 
ulaştırabilecekleri yeterli 
araçlarının olmaması 
yönünde köklü bir sorun 

bulunmaktadır

Temel kaynak materyalleri
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cevaplarının gösterdiği gibi, 
gençlik kuruluşlarında kültürel 
olarak karışmış gruplar genelli-
kle sıcak tepkilerle karşılaşmak-
tadır. Üçüncü ülke genç vatan-
daşları bir ölçüde hazır değildir 
ve gençlik kuruluşlarının hiz-
metleri için yetkilenen kişiler 
gibi yabancı gençlerin varlığını 
hemen kabul edemeyebilir. 

Gençlik kuruluşlarının potansi-
yel farklılıkları ve ortaya çıka-
bilecek tansiyonları dengele-
yebilmesi için izlemesi gereken 
bazı yaklaşımlar vardır. Anket 
sonuçlarına dayanarak, ce-
vap veren kuruluşların yarıdan 
çoğu, potansiyel çekişmeleri yö-
netmek için en iyi yolun bütün 
katılımcıları arkadaşça, kabul 
edebilir ve sorgulamanın özgür 
olduğu ortamları sağlamak ol-
duğuna inanır. Bundan ayrı ola-
rak, cevap veren kuruluşlar aynı 
zamanda bir grup içerisindeki 
katılımcılar arasından eşit katılı-
ma önem verdi. Bu tutum, bir 
grup içerisinde gerginlik mey-
dana geldiği zaman bu kuru-
luşların sadece bu gerginlikle 
ilgilenmediklerini gösterir. Amaç 
sadece yabancı gençleri kendi 
seanslarında grubun var olan 

işbirliğine rahatsızlık vermeden 
uyumlaştırılması değil aynı za-
manda onları dahil etmek ve 
anlamlı ve gerekli bir şekilde 
grup üyeleri olması için onlara 
ortam sağlamaktır. 

Ancak, gençlik kuruluşları ta-
rafından çatışmaları dikkate al-
dıkları ve önlemek için öncelik 
verdiklerini belirten ciddi oranda 
cevaplar mevcuttur. Bu da gös-
teriyor ki bu kuruluşlar örgün ve 
yaygın öğrenme metotları fikir-

ÖNEMLİ OLAN, 
PROBLEM GERÇEKLEŞİR 

GERÇEKLEŞMEZ 
ONUNLA YÜZLEŞMEK 

DEĞİL PROBLEM 
MEYDANA GELMEDEN 

ÖNCE ONU ÖNLEMEKTİR

leriyle ve yabancı gençleri içer-
meden ziyade onları dahil etme 
çevresini oluşturma ihtiyacına 
yeterince aşina değiller. 

Aksine, onlarından bir kısmı 
üçüncü ülke gençlerinin gruba 
dahil olmalarını amaçlayan ve 
bu anlayışı özellikle geliştiren 
aracılar olmadan potansiyel ça-
tışmaları önlemek için çaba sarf 
ediyorlar. Çatışmalar ortaya çık-
tığında gruplarla ilgilenerek kül-
türel olarak karışmış bu gruplar 
arasındaki çatışma problemle-
rine yaklaşan önemli oranda 
cevap verici kuruluşlar bulun-
maktadır. Bu yöntem en uygun 
veya en etkili olmayabilir.  Bun-
lar ortaya çıkarıldıktan sonra bu 
gerginlikleri kültür farklılıkların-
dan iş birliği ile durdurmak aynı 
etraflıca sonucu getiremez. 

Gerginliklerin sonucu hafifleye-
bilir ama henüz gelişmemiş gizli 
olumsuzluklarla anlaşmak daha 
da zordur. 

Bu, sıkıntıların en büyüğü ile 
karşılaşan bunlar ortaya çık-
tıktan sonra işbirliği ile bunları 
çözmeye tercih eden sorumlu 
organizasyonlardan gerçek ile  
teyit edilebilir. 

Eşit davranışla bir katılımcı ve 
dahil olacak bir çevre oluştur-
mak için önyargılı bir planın 
önemini ortaya çıkaran başka 
bir faktör ise göçmen ve mülte-
ci guruplarının ve komitelerinin 
dahil oldukları aktivitelerin yerli 
katılımcıların kendi seansların-
da karşılaştıkları temel kültürel 
gerginlikleri rapor etmemeleri. 
Göçmen ve mülteci komitele-
ri ve guruplarının açıklamaları 
tecrübelerine göre bizi bilgi-
lendirdiler. Aktivitelerinde bu-
lunan çoğunluğu yerli gençler 
olağanüstü kültür hassasiyetle-
rini ve saygılarını gösteriyorlar. 
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Bazıları, kültürel açıdan 
karma gruplar arasındaki 
çatışma problemlerine, bu 

sıkıntılar baş gösterdiği 
zaman onlarla ilgilenerek 

yaklaşmaya çalışmıştır

Temel kaynak materyalleri



Gençlik rehberinin bu son 
bölümü genç göçmen ve 
mültecilerin dâhil edilmesini 
hedefleyen çeşitli kurum 
ve kuruluşlar tarafından 
Avrupa ülkelerinde uygulanan 
iyi uygulama örneklerinin 
sunumuna ayrılmıştır. Bu tür 
aktiviteler, yabancı gençleri proje 
ve çalışmalarına dâhil etmeyi 
isteyen gençlik organizasyonları 
için örnek teşkil edebilir. 
Yabancı gençlerin dil desteği, 
çevre, sosyal dâhil olma gibi 
karşılaştıkları engelleri hedef 
alarak onları topluma dâhil 
etmeyi amaçlayan aktiviteler 
bulunmaktadır. Fakat gençlik 

organizasyonlarının ve ilgili 
STK’ların kısıtlı kaynakları göz 
önüne alındığında, aktivitelerin 
büyük bir kısmı birden fazla 
sorunu aynı anda hedef almayı 
amaçlamaktadır.

Birçok iyi uygulama örneği 
olduğu için, her birini detaylı 
bir şekilde sunmak mümkün 
değildir. Bu nedenle yaratıcılık, 
başarılı sonuç verme ve 
yabancı gençleri dâhil etmeyle 
ilgi birden fazla soruna işaret 
etme gibi kriterlere dayanarak 
bazı örnekleri eledik. Başarılı 
uygulamaların birçok örneği, 
rehberin sonunda belirtilmiştir.

Iyi uygulama örnekleri

Kaynaştırma 
aktiviteleri:
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Yabancı gençleri dâhil etmeyi 
isteyen gençlik organizasyonlarının 
önemli bir yüzdesi, ev sahibi 
ülkenin dilinde bilgi ve beceriyi 
artırmaya yönelik aktiviteler uygulamaktalar. 

TheJohannesMihkelson Merkezi,  Estonya Entegrasyon ve Göç 
Vakfı’nın desteğiyle, göçmen ve mültecilerin kültürel dâhil edilmesi 
ve gençlik çalışmalarına ilişkin geniş yelpazede birçok projeyi başarılı 
bir şekilde uygulamaktadırlar. 

Merkez, aktivitelerini ve kaynaklarını, yabancıların dillerini 
korumaya, dillerini ve kültürlerini Estonya toplumuna tanıtmaya, 
diğer organizasyonlarla işbirliği kurmaya ve dil desteği aktiviteleri 
organize etmeye yoğunlaştırmıştır. 

Bunlar demokratik ilkelerin geliştirilmesi doğrultusunda 
gerçekleştirilmektedir. Başarılı aktivitelerden birisi, Yeni Göçmenlere 
Rehberlik Hizmeti, 1 Ağustos 2012 tarihinden 30 Kasım 2013’e kadar 
uygulandı ve özellikle üçüncü ülkelerden 60’dan fazla genç göçmen 
ve mülteciye destek sunuldu. 

Bu projenin başarısı, bireysel destek sağlayabildiği gerçeğinden 
kaynaklandı. Bu başarı, eğitim ve iş olanakları, dil desteği kursları, 
kuruluşlar tarafından uygulanan diğer faaliyetler, göçmen ve mültecileri 
Estonya toplumuna adapte etme, dil ve tercüme desteği sağlama vb. 
bilgileri içerdi. Genç göçmenlerin her birinin ihtiyacına dikkat çekerek 
kuruluşlar arzulanan sonuçları en üst seviyeye çıkarabildiler. Projeyi 
yürüten insanlar gerekli eğitimleri aldılar, böylece ya Estonya’ya yeni 
gelmiş veya ülkede üç veya daha az zamandır yerleşmiş olan üçüncü 

Kaynaştırma aktiviteleri:

Yabancı 
gençlere 

rehberlik etme

www.meis.ee/eng-kultuur-ja-
noorsootoo

www.meis.ee/mentorship-
service-for-new-immigrants

www.jmk.ee/en/keskusest

www.e-teenus.blogspot.com

ülke vatandaşlarının ihtiyaçlarına 
cevap verebildiler.

Diğer taraftan bu proje,  kişiye 
özel hizmetlerin haricinde, dil 
eğitimi ve işgücü piyasasına 
erişim desteği sunmuştur. Ayrıca, 
Estonya toplumunun kültürel ve 
kurumsal değerlerini öğretmekle 
birlikte yabancı gençleri uygulanan 

projeler hakkında bilgilendiren 
eğitici kuruluşlara erişim desteği 

sunmuştur.

Daha fazla destek sağlamak için Entegrasyon ve Göç 
Vakfı gençlik kuruluşlarına dâhil olmanın çeşitli yönleri hakkında kritik 
bilgiler içeren e-yardımcı platformlar yaratmışlardır ve bu platform 
sağlık bakım hizmetlerindeki kayıt örnekleriyle veya işsizlik sigortası 
fonuyla, ücretsiz yasal yardımın ve sürücü belgesinin nasıl alınacağıyla 
ilgili olan Estonya toplumunu da içermiştir. 
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Rehberlik ve bireysel 
ihtiyaçlara özel hizmetlere ilişkin 
projeler,  Zaman Bankası, ulusal 
bir hayır kurumu tarafından 15 yılı aşkın bir süredir Londra’da 
uygulanmaktadır. Organizasyon 2009 yılında “Time Together, Günlük 
Yaşama Rehberlik” projesini gerçekleştirmiştir. Projenin amacı mülteci 
ve göçmenlerin dilsel engelleri ve sosyal dışlanma sorunlarının 
üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Gönüllüler zamanlarını 
yabancılara günlük yaşamın farklı yönlerini tanıtan aktivitelerde 
onlara eşlik etmeye ayırdılar ki bu yabancılara zor ve ezici bir süreçtir. 
Aynı zamanda yabancılar İngilizcelerini geliştirme fırsatını elde 

Zaman Bankası
timebank.org.uk/refugees-
into-teaching

citiesofmigration.ca/
good_idea/time-together-
mentoring-for-daily-life
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citiesofmigration.ca/good_
idea/the-youth-ambassador-
project

www.projektxchange.at

Elçi Projesi

Bufaaliyet, genç göçmen 
ve mültecilere yaklaşmada ve onları gençlik organizasyonu veya 
projesine dâhil etmede birçok durumda kullanıldı. Bu ayrıca Belçika’da 
Entegrasyon Hizmetleri Ghent Ofisi tarafından 2012’de uygulandı.

Şehir hizmetleri aracılığıyla, göçmen 
gönüllülerden Avrupa toplumlarına nasıl 
dâhil olduklarının hikâyesini, karşılaştıkları 
birden fazla engellerin üstesinden nasıl 
geldiklerini ve iş piyasasına nasıl entegre 
olduklarını paylaşmaları istendi.

Bu gönüllüler okulları ve gençlik 
merkezlerini ziyaret ettiler ve göçmen ve 
mülteci öğrenci ve gençlerle hikâyelerini 

paylaştılar. Bunu yaparak, ebeveynler, öğretmenler ve ilgili paydaş 
ve organizasyonlarla da kaynaşmış oldular. Bu girişim ile 3200’den 
fazla insana erişmeyi başardılar. 

Bu projenin hedef kitle üzerinde olumlu etkisi esastı. Üçüncü 
ülkelerden gençler ve öğrenciler, topluma dâhil olma başarısını görüp 
esinleneceği insanı tanıma fırsatını elde etti. 

Elçi projesinin başarısı nedeniyle, Ghent şehri Entegrasyon hizmetleri 
başka şehirlerde benzer etkinlikleri uygulamayı desteklemektedir. Bu 
amaç için Entegrasyon Hizmetleri Ofisi bir alıştırma serisi ve konuyla 
ilgili 7 kısa film içeren göçmen-elçilerin anlatımlarına dayalı özel 
öğretim materyalleri oluşturdu. 

Benzer bir girişim, the Project Xchange, Avusturya Kızıl Haç 
tarafından gerçekleştirildi. Programın amacı iki yönlüydü. Birincisi, 
yabancı öğrenci ve gençlere özenebilecekleri olumlu rol modeller 

ettiler. Proje uygulandığı sürede 2500’den fazla mülteci ve göçmenin 
Londra’da yaşama uyum sağlamasına yardım etti. Program o kadar 
başarılı olmuştur ki Göçmen Konseyi bunu benimsemiştir. 

Gençlik kuruluşları kendi toplumlarının ihtiyaçları için bu tür 
girişimlerden büyük ölçüde yararlanabilir. Gençlik organizasyonlarının 
üyeleri, gençlik çalışanlarının rehberlik ilkeleri eğitimlerine katılabilir 
veya gönüllü olabilir. Gönüllü üyeler kadar üçüncü ülkelerden ilgili 
gençler ihtiyaçları ve özelliklerini organizasyona bildirerek katkıda 
bulunabilir. Daha sonra gençlik çalışanları genç göçmen ve mültecileri 
uygun gönüllüler ile eşleştirebilirler.

Ardından gönüllüler, yabancı gençlere ev sahibi ülkedeki yaşama 
aşina olmada, daha da önemlisi gençlik organizasyonlarının çalışmaları, 
projeleri ve faydalarını tanıtmada eşlik edebilir. Üçüncü ülkelerin 
gençleri, güven ve arkadaşlık bağı kurduğu birisi eşlik ederse,  uygun 
bir şekilde gençlik organizasyonlarına katılmaya ikna edilecektir.
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sağlamaktı. İkinci olarak, 
üçüncü ülkelerden gençlere 
karşı sahip olunacak 
olumsuz basmakalıpları 
kötülemektir. 250’den fazla 
gönüllü, gençlik gruplarını ve 
okulları, üçüncü ülkelerden 
gençlerin bağlanmasını 
sağlayan “entegrasyon 
elçileri” olarak ziyaret etti.

Karma 
Toplumlarda 

Genç 
Katılımcıları 
Dâhil Etme

cid.mk/new/inclusive-youth-
participation-in-diverse-
communities
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Bu proje, Makedonya’da Kültürlerarası Diyalog Merkezi tarafından 
Ocak 2015, Temmuz 2015 arasında uygulandı. Proje, azınlık 
gençleri hedef aldı ve azınlık etnik gruplardan gençler ile onların 
gençlik organizasyonları, yerel gençlik konseyleri ve genel olarak 
toplum hayatındaki asıl temsilcileri arasındaki uyumsuzluğa hitap 
etti. Organizasyon kalitesini bir boşluk olarak kabul etmekte ki bu 
boşlukta yerli ve yabancı gençlik, üçüncü ülkelerden gençlerin gençlik 
organizasyonlarına ve genel olarak gençlik faaliyetlerine katılımını 
artırmaya yönelik ortak ilgilerine ilişkin verimli ve faydalı bir diyalog 
kuracaklar.  

Projenin amacı, yabancı gençlere onların gençlik organizasyonlarına 
aktif bir şekilde katılımını sağlayacak ve akranlarıyla etkileşimini 
kolaylaştıracak dilsel ve diğer desteği sağlamaktır.  Proje, yaygın 
öğretim teknikleri aracılığıyla gençlik organizasyonlarının çalışma 
ilkelerini tanıtırken aynı zamanda dil desteği sunan atölye 
çalışmalarına dayanmaktadır. Atölye çalışması ve projenin bütünü, 
dahil etme konusunda çeşitli uzmanların yardımıyla gençlik çalışanları, 
organizasyon üyeleri tarafından gerçekleştirildi.



Spor 
Aracılığıyla 
Dâhil Etme

sari.ie/count-us-in-2

SportAgainstRacismIreland 1997’de kurulmuş kar amacı gütmeyen 
bir organizasyondur. Amacı, kültürlerarası işbirliğini öne çıkarmak, 
kültürel çeşitliliği desteklemek ve diğer organizasyonların yabancı 
gençlerin dâhil edilmesi için harekete geçmelerini teşvik etmek için 
sportif etkinlikleri ve aktiviteleri kullanmaktır.

“Count us in” gençlik organizasyonlarını, etnik azınlıkları ve yerel 
halkı ve toplumu hedefleyen bir projedir. Projenin amacı, spor 
aktivitelerini yerli ve yabancı gençleri ortak etkinliklerde buluşturmak 
için bir araç olarak öne sürmektir. Kültürel çeşitliliğe sahip katılımcıların 
ileri düzeyde sosyal entegrasyonunu desteklemektedir. 

Bu program Dublin’de uygulanmakta ve şu ana kadar 2800’den 
fazla katılımcı ile çalışmıştır. Proje yönetimi iki ana bölüme ayrılmıştır. 
İlk bölüm, katılımcılara ırkçılık, ayrımcılık ve saygı gibi bazı temel 
konseptleri tanıtmaya adanmıştır. Yakın yaş grubundan katılımcılar 

için planlanan 
atölye çalışmaları ve 
etkinlikler aracılığıyla, 
yerli ve yabancı 
gençler bu konseptler 
ve sporun dahil etmeye 
nasıl yardım edeceğine 
ilişkin yapıcı diyalogla 
bağlanacaktır. Bu 
projeyle öğretilen 
spor aktivitelerinde 
çok kültürlü işbirliğine 
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ilişkin niteliklerin daha geniş bir sosyal çevrede nasıl uygulanabileceğini 
anlamaya özellikle önem verilmiştir. 

İkinci aşamada, genç katılımcılar spor aktivitelerinde kaynaşma için 
bir araya getirilecektir. Bu etkinlikler güvenli, ayrımcılık içermeyen, 
katılımcıların farklı aktiviteleri deneme fırsatının olacağı ortamlarda 
gerçekleştirilir. 

Bu programın başarısı, büyük ölçüde projenin Ulusal Spor 
Organizasyonları ve yerel okullarla sürdürdüğü etkili network sistemin 
sonucudur. Buna ek olarak, projeyi uygulayan personel ve gönüllüler 
kültürel olarak karma hedef grupların elde edilmesinde önemli bir rol 
oynadılar.
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Bu rehber göçmen ve 
mültecilerin dâhil edilmesinde 
çok yönlü problemlerin 
mücadelesinde bir çabayı 
göstermektedir. Bizler, sadece 
yasal öneme sahip olmayan 
ayrıca toplumun üçüncü 
ülke vatandaşlarına yönelik 
tutumunu şekillendiren ulusal 
göç politikalarının birkaç 
gösterge örneklerine kısaca 
atıfta bulunarak başladık. 

Rehberin ilk bölümünde, 
üçüncü ülkelerin gençlerinin 
gençlik organizasyonlarına 
ve aktivitelerine katılım 
teşebbüslerinde karşılaştıkları 
başlıca engelleri analiz ederek 
devam ettik. Yabancı gençler 
tarafından karşılaşılan bu 
engeller, onların sadece 
gençlik organizasyonlarına 
ve aktivitelerine katılmayı 
engellemiyor ayrıca daha 
geniş sosyal çevreye dâhil 
olmalarına da sekte vuruyor. 
Dahası, etkili şekilde ele 
alınmazsa, ilgili faktörler gençlik 
organizasyonlarında katılımlarını 
olası dışı kılacak işgücü piyasası 

ve sosyal dışlanma gibi çeşitli 
dışlanmalara neden olabilir. 

Rehberin ikinci bölümünde, 
Avrupa’daki gençlik ve göçmen 
organizasyonlarına gönderilen 
anketlerin sonuçlarıyla 
birlikte, bu projeyi uygulayan 
organizasyonlar tarafından 
gerçekleştirilen odak grupları ve 
atölye çalışmalarının sonuçlarını 
sunduk. 

Bu başlıca materyal ve 
bibliyografik araştırma temeline 
dayanan, üçüncü ülke gençlerine 
yaklaşımda, onların dâhil 
edilmesinde ve kültürel anlamda 
çeşitli grupların yönetiminde 
gençlik organizasyonlarının 
dikkate almaları gereken iyi 
uygulama ilkelerini sunduk. 

Son olarak, gençlik 
organizasyonları için kültürel 
çeşitliliğe sahip grupların 
etkili yönetimi için pratik 
araçlar ve yabancı gençlerin 
gençlik organizasyonlarına ve 
aktivitelerine dâhiline ilişkin iyi 
uygulama örnekleri sunduk. 

Sonuçlar
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