
Yerinden edilmek!

Mülteci hakları aktivisti
İbrahim Vurgun Kavlak:

“Başka birinin hayat mücadelesine
destek vererek kendi hayatınızın
mücadelesini verdiğinizi fark
ediyorsunuz...”

Çocuğa Karşı Şiddete Son
kampanyası sürüyor

STGM’nin de destek verdiği
kampanya, Türkiye’nin çocuğa yönelik
şiddet raporunun hazırlanması için
kamuoyu baskısı yaratmayı hedefliyor.

Kent konseylerinde daha güçlü
STK katılımı olmalı

STGM 5. Danışma Kurulu, sivil
toplumun kent konseylerine daha güçlü
ve adil katılımı için çalışma yaptı.

Bu yayının içeriğinden yalnızca STGM sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır.

AB Komisyonu tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Türkiye'de Sivil Toplumun Gelişiminin ve Sivil Diyaloğun Desteklenmesi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır.
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Kapınızı hiç tanımadığınız birine gönül rahatlığıyla açar mısınız? Ya da
bilmediğiniz birini sorgusuz sualsiz buyur ettiniz mi evinize? Pek mümkün
gözükmüyor bu sorulara ‘evet’ cevabı verebilmek; nedeniyse giderek
azalan güven ve güvenlik duygumuz.

Bir taraftan küreselleşiyoruz, dünyadaki sınırlar kalkıyor diye seviniyoruz,
bir taraftan ‘güvenlik’ bahanesiyle o sınırları daha da geçilmez hale
getiriyoruz; güneyle kuzey, doğu ile batı arasındaki görünmez duvarları
gitgide kuvvetlendiriyoruz. Bu duvarlara en çok
takılanlarsa yaşamları tehlike altında olduğu için
zorunlu olarak evlerini terk edip başka ülkelere göç
etmek zorunda bırakılanlar oluyor.

Her yıl binlerce kişi açlık, savaş, doğal felaketler veya
ülkelerinde hâkim olan siyasi rejim ve istikrarsızlık
yüzünden yerlerinden ediliyor. Bu insanlar sadece evlerinden değil
en doğal vatandaşlık ve insan hakkı olan “korunma” hakkından da
mahrum kalıyor. Hak meselesi güçlünün değil de zayıfın meselesi olunca
adaletin kantarı biraz farklı işliyor. Gerektiğinde uluslararası anlaşmalar
ihlal ediliyor, insan hakları çiğneniyor. Ülkelerin çalındığında gönülsüzce
açılan kapıları, “kim o?” sorusuna ‘tatminkâr’ bir cevap alınmadığında
yine ‘güvenlik’ bahane edilerek hızla geri kapatılıyor.

Peki nedir bu insanları ‘güvenilmeyecek’ yapan? İktidar kavgaları
yüzünden bitmeyen savaşlara maruz kalmaları mı? Cinsel kimliği veya
inancı yüzünden yaşam haklarının ellerinden alınması mı? Renklerinin,
dillerinin, giydiklerinin, yediklerinin bizimkilere benzememesi mi?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMYKK)
istatistiklerine göre 2007 yılı sonunda Türkiye’deki toplam sığınmacı

sayısı 12.086. Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni imzalarken
koyduğu çekince nedeniyle Avrupa ülkeleri haricinde başvuruda bulunan
kişilere mültecilik statüsü verilmiyor. Kısaca Türkiye sadece bir geçiş
ülkesi. Durum böyle olunca da her insanın en doğal hakkı olan vatandaşlık
hakkından bile yoksun olan sığınmacılar, BMMYK tarafından mültecilik
statüsü alıp bir diğer ülkeye yerleştirilmek üzere bekliyor. Aylar, hatta
çoğu zaman yıllar süren bu bekleyiş sürecinde izinleri olmadığı için
çalışamıyor, çocuklar dil bilmedikleri için en temel hakları olan eğitimden
mahrum kalıyor ya da gerektiği gibi faydalanamıyor, sağlık ve hastane
masrafları gibi temel ihtiyaçları karşılanamıyor.

Kendimizi ne kadar bu tablonun dışında görsek de aslında hepimiz resmin
bir parçasıyız. Bir gün mülteci olma ihtimalinin hepimiz için var olduğu
bir dünyada aslında hem sorunun hem de çözümün parçasıyız.



Çocuğa Karşı Şiddete Son! Katılımcı demokrasi için yerel hareket gerek

Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel

Hareket adıyla yeni bir hibe programı açıklandı. Hibe programı Türkiye’de

yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’ların küçük ölçekli projelerine destek

vermeyi amaçlıyor. Program toplumsal cinsiyet, çevre ve doğanın korunması,

çocuk hakları, engelli hakları, gençlik, insan hakları, kültürel haklar ve yerel

kültür alanlarında yerel düzeyde faaliyet gösteren STK’ların kısa süreli

projelerine azami 10.000 Euro’ya kadar mali destek sağlayacak.

Hibe başvuruları için son teslim tarihi 4 Temmuz 2008.

Başvuru rehberi ve diğer belgelere www.stgm.org.tr adresli STGM web

sitesinin yanı sıra Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin www.cfcu.gov.tr ve

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun www.avrupa.info.tr adresli

internet sitelerinden ulaşılabilirsiniz.

“Yerel ağları güçlendirmek için işbirliği şart”

STGM’nin 5. Danışma Kurulu’nda katılımcılar işlevsel yerel ağlar için püf

noktalarını örnekler üzerinden tartıştı.

Sivil Toplum Geliştirme

Merkezi 5. Danışma Kurulu’nun

Sivil Toplumdan Başarı

Örnekleri başlıklı ilk oturu-

munda sivil toplum ve katılımcı

demokrasi için uygulanan iyi

örnekler paylaşıldı. ESYO’nun (Eskişehir Sivil Yerel Oluşum) çalışma

yönetimini, yapısını, işleyişini ve faaliyetlerini ESYO Kolaylaştırıcılar Kurulu

Üyesi Gürcan Banger anlattı. Ardından Çanakkale Belediyesi Stratejik

Yönetim ve Planlama Koordinatörü Hale Evrim Akman, Çanakkale Belediyesi

tarafından Porto Allegre Girişimi örneği esas alınarak uygulanan katılımcı

bütçe deneyimini paylaştı. Akman, katılımcılık için toplumun tüm kesimlerinin

ortaklığına ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirttiği konuşmasında “Yerel

ağları güçlendirmek için işbirliği şart” dedi. Son olarak, Aydın’da faaliyet

gösteren ve 75 kadar STK’nın katılımı ile kurulan ASTO’nun (Aydın Sivil

Toplum Oluşum Platformu) faaliyetleri ve çalışma prensipleri ASTO Yönetim

Kurulu Üyesi Ümit Kutbay tarafından anlatıldı.

Gündemin ikinci oturumunda ise katılımcılar iki ayrı gruba ayrılarak “işlevsel

ve sağlıklı platform oluşum süreçlerinde yapılması ve yapılmaması gerekenler”

ve “yerel yönetim-STK yönetişim çalışmaları” başlıklı konuları tartıştılar.

STGM 5. Danışma Kurulu, sivil toplumun kent konseylerine daha güçlü ve

adil biçimde katılabilmesi için önerileri içeren bir taslak metin hazırladı.

Metin, destekçi STK’ların imzalarıyla birlikte Haziran ayı içinde İçişleri

Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne iletilecek. Destek vermek

isteyenler metni STGM web sitesi ana sayfadan inceleyebilir ve desteklerini

bilgi@stgm.org.tr adresine iletebilirler.

İletişim Sorumlumuz Gamze Göker Mayıs’ta,
Koordinatör Yardımcımız Ayça Bulut da
Haziran’da gelinlik giydiler, biz de alkışladık…

Ankara Çocuk Hakları Platformu’nun başlatmış olduğu Çocuğa Karşı
Şiddete Son kampanyası devam ediyor. STGM’nin de destek verdiği
kampanyayı ve faaliyetlerini platform üyelerine sorduk:

Çocuğa Karşı Şiddete Son! Kampanyasının hedefi ne?
Kampanya çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesini amaçlıyor.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü
ortaklığında hazırlanan ve Ekim 2006’da yayınlanan “Çocuğa Karşı Şiddet

Küresel Araştırması”nda çocuğa karşı
şiddetin boyutlarının büyüklüğü ortaya
konulurken, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi
ve ortadan kalkması için bir dizi çözüm
önerisi de sunuldu. Bu önerilerden biri de
ülkelerde konuyla ilgili bilgilendirme
çalışma-larının yaygınlaştırılması ve Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme ve diğer insan
hakları sözleşmeleri çerçevesinde Araştırma
Raporu’nda sunulan çözüm önerilerinin
uygulamasının izlenmesinin yapılmasıydı.
Bu konuda hükümet dışı örgütlere (HDÖ)
çok iş düşüyor. Bir HDÖ güç birlikteliği
olan Ankara Çocuk Hakları Platformu
olarak bu nedenle Türkiye’de çocuğa karşı
şiddetin önlenmesi ve sona erdirilmesi için
bir kampanya çalışması başlattık.

Kampanya kapsamında neler yaptınız?
Çocuğa yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kamuoyunda duyarlılık oluşturulması
amacıyla başta konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönelik olmak üzere
hazırlık, bilgi ve paylaşım toplantıları düzenledik. Kampanya hakkında bilgi
içeren ve aynı zamanda platform çalışmalarını tanıtan bir web sitesi oluşturduk.
Son olarak TBMM’de milletvekillerine ve medya mensuplarına yönelik bir
tanıtım toplantısı yaptık. Bu aşamada STGM’nin desteğiyle kampanya stratejik
planlarımızı hazırlayıp kampanya broşürümüzü bastık.

Kampanya yapmanın güçlükleri neler?
Bir kampanya oluşturmak ve yürütmek konusunda yaşanabilecek zorluklar,
kampanya yürütücü ekibin uyumlu çalışmasıyla çözülebiliyor.  Bunun dışında
ele alınan konunun gündemde tutulabilmesi çok önemli. Nitekim tüm etkinlikler
sırasında kampanyayı gündemle ilişkilendirmek ve hedef kitlenin ilgisini
odaklayabilecek yaratıcı ve etkin çalışmalar yapmak gerekiyor.

Kampanya ne kadar devam edecek?
Kampanyanın 2010 yılına kadar devam etmesi planlanıyor. Bu tarihte
Türkiye’nin BM’ye Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ülke raporunu
vermesi gerekiyor. Kampanya kapsamında bu konunun gündeme alınması
ve raporun hazırlanması için kamuoyu baskısı oluşturulmaya çalışılacak…

(bilgi@ankaracocukhaklari.org , www.ankaracocukhaklari.org)



STGM Adana Yerel Destek Merkezi
çöpçatanlık yaptı

Delegasyon temsilcisi Adana’daydı

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Demokratikleşme ve Sivil

Toplum Sektör Yöneticisi Petar Kovachev 24 Nisan’da STGM Adana

YDM ofisini ziyaret etti.

Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (EIDHR) - 2008 Türkiye

Hibe Programının bilgilendirme toplantısı için Adana’ya gelen Kovachev,

STGM Adana YDM ofisini ziyaret ederek YDM faaliyetleri hakkında

bilgi aldı. Kovachev ziyareti esnasında STK temsilcileri ile de görüşme

fırsatı buldu.

Adana ve çevresindeki illerden STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları

sivil platform, 2 Mayıs tarihinde yaptığı genel toplantı ile platformun adını

Doğu Akdeniz Sivil Toplum Platformu (DASP) olarak belirledi. 40 STK

temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yürütme kurulunda yer

almayı isteyen 14 STK temsilcisi yeni dönem yürütme kurulunu oluşturdu.

Doğu Akdeniz Sivil

Toplum Platformu,

kuruluş çalışmalarının

ardından Mart ayında

düzenlediği üçüncü

stratejik plan çalıştayı ile

misyonunu ve temel ilkelerini

belirledi. STGM Yönetim Kurulu

Başkanı Levent Korkut’un

kolaylaştırıcılığını yaptığı 3. çalıştaya

20 STK temsilcisi katıldı. Platform

üyesi STK’lar 24-25 Mayıs tarih-

lerinde tekrar bir araya gelerek SWOT

analizi sonucunda ortaya çıkan

fırsatlardan nasıl faydalanacakları ve

tehditlere karşı nasıl önlem alacakları

konusunda çalışma yaptılar.

Doğu Akdeniz Sivil Toplum Platformu kuruldu

STGM Adana Yerel Destek Merkezi ortak proje yapmak isteyen sivil toplum

kuruluşlarına çöpçatanlık yaparak ortak bulmalarına destek veriyor. Ardı

ardına açıklanan AB hibe programları sonrasında merkeze gelen yoğun

ortak arayışı taleplerinden yola çıkan STGM Adana YDM, STK’ların

tanışması ve ortaklıklar kurması amacıyla bir çöpçatan toplantısı düzenledi.

Yerel Destek Merkezinin İŞGEM’de bulunan ofisinde gerçekleşen ve Adana,

Mersin, Hatay illerinden gelen 40’a yakın aktivistin tanışma ve kaynaşma

fırsatını bulduğu çöpçatan toplantısında, STK’lar faaliyetlerini ve

hazırladıkları projeleri anlattı. Tanıtımlar sonrası güzel, kalıcı ortaklıklar

kurulacağını umduklarını belirten STGM Adana Yerel Destek Merkezi

yetkilileri, Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma

Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler hibe programı ve açık olan

hibe programlarının tanıtımını da yaptılar. STGM’nin yeni hizmeti STK

Çöpçatanı’ndan (http://www.stgm.org.tr/partnership/) nasıl yararlanılacağı,

ulusal ve uluslararası ortak bulma yöntemlerinin de anlatıldığı toplantıda

faaliyet planı hakkında bilgi verildi. Toplantıya STGM toplumsal cinsiyet

danışmanı İlknur Üstün de gözlemci olarak katıldı.

Basınla kahvaltıda bir araya geldik

STGM Adana Yerel Destek merkezi yetkilileri ve Doğu Akdeniz Sivil

Toplum Platformu (DASP) yürütme kurulu üyeleri, 26 Mart’ta

düzenledikleri basın kahvaltısında Adana ilinde faaliyet gösteren basın

mensupları ile tanışma fırsatı buldular. Fotoğrafya Cafe’de yapılan

kahvaltılı toplantıya; Adana’dan Doğan Haber Ajansı, Akdeniz TV,

Çukurova TV, Kanal B, Ekspres gazetesi, 5 Ocak Gazetesi, Bölge gazetesi

ve Zirve gazetesinden 12 basın mensubu katıldı.

Toplantıda, STGM Adana Yerel Destek Merkezi’nin amaçları, hedefleri

ve şimdiye kadar sivil toplum kuruluşlarına yönelik verdiği kapasite

geliştirme, proje döngüsü yönetimi eğitimleri,  destek çalışmaları ve hibe

programlarından bahsedilerek, yerel destek merkezinin çalışma ofisi ve

teknik donanımı olmayan tüm STK’ların kullanımına açık olduğu belirtildi.



HIV ve Yaşam

Denizli STK’larının STGM Denizli Yerel Destek Merkezi’nde bir araya

gelerek yaptığı DESGEP Bilgi Paylaşım Toplantısı’nda Kent Konseyi

Yönetmeliği’nde yapılması öngörülen değişiklikler tartışıldı.

DESGEP Koordinatörü Diler Aslan, Mimar Hüsamettin Ataman ve

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Özgür kolaylaştırıcılığında

gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Aslan; kent konseylerinin

merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu, ortaklık anlayışıyla ve

hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluşturan yönetişim mekanizmaları

olduğunu, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının ve vizyonlarının

sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı ve çözümlerin

geliştirildiği demokratik yapılar olduğunu belirtti.

Mimar Hüsamettin Ataman konuşmasında kent konseyi yönetmeliğinde

yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili düşünce ve yorumlarını aktardı.

Ardından söz alan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Özgür

ise Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi’nin tarihçesi ve gelişim aşamaları

ve işleyişi ile ilgili bilgi aktardı. Özgür, Kent Konseyleri’nin danışmak için

mi yoksa uygulamak için mi var olduğu konusunda bir muğlaklık olduğunu

belirterek konseyde temsiliyet açısından bir objektifliğin olmadığını vurguladı.

Söz alan DOÇEV Vakfı Müdürü Tarık Pilevne, Kent Konseyi’nde belediye

yönetimine yakın STK’ların seçildiğini, muhalif olarak görülen STK’lara

mesafeli yaklaşıldığını belirtti. Türk Kadınlar Birliği Denizli Şubesi Başkanı

Berrin Şengün ise Kent Konseyi’nde kadın çalışmalarının arttırılmasını

istediklerini belirtti.  Türk Gençlik Konseyi’nden Hasan Tanbeli, Denizli’deki

Yerel Gündem 21 çalışmalarının içinde bulunduğu dönemdeki bilgi ve

deneyimlerini aktardı ve Denizli’deki YG21 ve Kent Konseyi yapılanmasının

geçmişi ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda, katılımcılar kent konseylerinin

temsilde ve işleyişte tarafsızlığının önemini vurguladı.konseylerinin temsilde

ve işleyişte tarafsızlığının önemini vurguladı.

Kent Konseyi Yönetmeliğini tartıştık

AİDS İle Mücadele Derneği Denizli Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin

Turgut’un  daveti üzerine 11-12 Nisan tarihlerinde  Pozitif  Yaşam

Derneği’nden Nejat Ünlü ve Mehmet Omay ile  Aids ile Mücadele Derneği

Denizli Şubesi yetkilileri ile 2 tam gün süren bir toplantı gerçekleştirdi.

DESGEP – STGM Denizli Yerel Destek Merkezi’nde yapılan toplantının

ilk günü,  AİDS İle Mücadele Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği yaptıkları

faaliyetler ve projeler hakkında sunum yaptı. Toplantıya Denizli Soroptomist

Kulübü, GİKAD, Türk Misc (Tıp Öğrencileri Kulübü), Denizli Kadın

Platformu yetkilileri ve özel sektörden yetkililer de katıldı.

Toplantının ikinci gününde ise PYD ve AMD yetkilileri hangi konularda

işbirliği yapabileceklerini tartıştılar ve işbirliğinin güçlenmesi için ortak

projelere imza atmak üzere sözleştiler.

Bu sene Meslek Lisesi Kariyer Günleri Programının ikincisi 7-9 Mayıs

2008 tarihleri arasında Denizli’de iki farklı meslek lisesinde düzenlendi.

Aralarında Koç Vakfı, AİDS ile Mücadele Derneği, Pamukkale Arama

Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği, STGM Denizli, DOÇEV gibi STK’lar

ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı yaklaşık 20 kuruluş ve kurum

etkinlikte açtıkları stantlarla öğrencilerle buluştu ve alanlarıyla ilgili

deneyim ve bilgilerini öğrencilere aktarma imkânını buldu.

Özel sektör ve meslek liseleri
kariyer günlerinde buluştu

26-27 Mayıs tarihlerinde DESGEP – STGM Denizli Yerel Destek

Merkezi’nde, STGM Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Ortak Platformu

Koordinatörü Feray Salman tarafından İnsan Hakları Temelinde Ayrımcılık

konulu paylaşım toplantısı yapıldı. DESGEP’ ten yaklaşık 20 STK temsilcisi

ile birlikte “ayrımcılığı uygulayan” ve “ayrımcılığa maruz kalan” üzerinden

düşünsel çalışmaların yapıldığı toplantıda katılımcılara insan hakları

temelinde ayrımcılık ile ilgili bilgiler aktarıldı. Ayrımcılığın tanımı, tarihsel

temeli, türleri ve uluslararası insan hakları hukukundaki yeri gibi konuların

tartışıldığı çalışmada katılımcılar da ayrımcılığa uğrayan veya ayrımcılık

uygulayan özne olarak deneyimlerini aktardılar.

Ayrımcılığı insan hakları temelinde sorguladık



Diyarbakır STK’ları ihtiyaç analizi yaptı

STGM Diyarbakır 11 Nisan’da STGM Yönetim Kurulu üyesi Feray

Salman’ın kolaylaştırıcılığında STK İhtiyaç Analizi Arama Toplantısı

yaptı. 27 STK aktivistinin katıldığı toplantıda deneyim paylaşımı

sohbetlerinin önemine vurgu yapılarak yerel ağların güçlendirilmesi,

koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, bilgiye ulaşmada aktif olunması,

gönüllülük ve gençlik konularına ciddi biçimde yönelinmesi ve kapasite

geliştirme desteğine ağırlık verilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

STGM'nin Microsoft'un desteği ile düzenlediği “Web Sayfası Tasarımı ve

Yönetimi Eğitimi” 31 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da

faaliyet yürüten sekiz STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. STK'ların

yaptıkları faaliyetleri İnternet ortamına taşımaları, olası kampanya

çalışmalarını web sayfaları ile destekleyebilmeleri için düzenlenen eğitime

STK’lar büyük ilgi gösterdi. Altı gün boyunca sürdürülen eğitim sonunda

katılımcıların bir kısmının kendi örgütünün web sayfasını hazırlar duruma

gelmesi eğitimin temel hedefinin gerçekleştiğini gösterdi.

STK’lar kendi web sayfalarını hazırladı

Gençler Hasankeyf’in sesi oluyor

Diyarbakır Surları’ndan çıktığımız bu yolculukta, Hasankeyf’ten seslendik

Zeugma’ya, Allianoi’ye, Kapadokya’ya, İstanbul Surları’na ve

saymadığımız diğer kültürel miraslarımıza…

40 üniversiteden 80 öğrencinin katıldığı Hasankeyf Kültürel Miras TOG

ATAK’ta Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen üniversite öğrencileri çeşitli

atölyelerle kültürel miras konusunu tartıştılar. Ilısu Barajı, Hasankeyf

ve Kültürel Miras hakkında gerçekleştirilen sunum ve tartışmaların

ardından Kültürel Miras Fuarı gerçekleştirildi. Etkinlikler sonrası

oluşturulan bilinç gençler tarafından yerel dinamiklerle paylaşıldı. İki

gün 3 gece süren çalışmada aktivistler çadırlarda kaldı.

Genç adımlarla demokrasiye…

Demokratik Toplum Partisi AB Eğitim ve Gençlik Programları tarafından

desteklenen ve Diyarbakır Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi ile Yenişehir

Belediyesi ortaklığıyla yürütülen “Genç Adımlarla Demokrasiye” adlı proje

kapsamında 5-6 Nisan tarihleri arasında “Gençlik ve Demokrasi Günleri”

gerçekleştirildi. Etkinliğe Fransa’dan gelen ortaklar Solidaritê et Libertê ve

Infos A Gogo kuruluşları da katıldı. 5 Nisan tarihinde Diyarbakır Büyükşehir

Belediyesi Sergi Salonu’nda yerelde gençlik alanında çalışan STK’ların stant

açarak çalışmalarını tanıttıkları STK Fuarı gerçekleştirildi. 15 STK’nın stant

açtığı fuardan hemen sonra gerçekleştirilen ve demokrasilerde gençliğin

rolünün tartışıldığı “Gençlik ve Demokrasi Paneli” yoğun bir ilgiyle izlendi.

6 Nisan’da Genç Adımlarla Demokrasiye Projesi kapsamında ve YG-21

Kadın Meclisi ortaklığı ile düzenlenen “Kadın ve Şiddet” konulu panel,

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. Panel sonrası

Fransız ortaklar ile birlikte Dengbej Evi’nde “Kültür Gecesi” yapıldı.



ESYO Genel Kurulu 3 Mayıs’ta ESYO Konferans Salonu’nda toplandı.

ESYO üyesi yaklaşık 70 STK’nın katılımı ile gerçekleştirilen Genel

Kurul’da ESYO stratejik planı ve eylem planı STK’larla paylaşıldı. Bir

senelik bir çalışma sonunda stratejik planın bitme aşamasına geldiğini

belirten ESYO Kolaylaştırıcılar Kurulu Üyesi Gürcan Banger, beş senelik

yol haritasının çok net bir şekilde belirlendiğini vurguladı.

ESYO Genel Kurulu toplandı

İş dünyası ve STK diyaloğu gelişiyor

İş dünyası ile sivil toplum örgütleri arasındaki diyalog ve işbirliği

imkânlarını artırmak için 28 Mayıs’ta Eskişehir’de bir toplantı

düzenlendi. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, STGM,

ESYO ve Eskişehir’de faaliyet gösteren SİAD’ların (sanayici ve

işadamları dernekleri) katılımı ile gerçekleşen toplantılar STK’larla

ticaret ve sanayi dünyası arasındaki karşılıklı önyargıları ortadan

kaldırmayı hedefliyor.

“Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun!”

Son dönemde Türkiye’de ve Eskişehir’de kadına yönelik şiddet, taciz ve

tecavüz olaylarının artması üzerine Eskişehir Demokratik Kadın Platformu

(EDKP) Mor İğne Kampanyası başlattı. Üç hafta sürecek ve 30-31 Mayıs

tarihlerinde gerçekleşecek olan ESYO STK festivaliyle sona erecek olan

kampanyayla ilgili olarak Eskişehir Demokratik Kadın Platformu bir

basın açıklaması yaptı.

İtalya’dan barış elçisi olarak yola çıkan Pippa Bacca’nın Türkiye’de

tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü hatırlatan EDKP Sözcüsü Nergis

Ekin, 1987 yılında İstanbul’da başlayan Mor İğne Kampanyasının şimdi

Eskişehir’de sürdüğünü söyledi.

Kampanyayla yaklaşık 400 kadına

ulaştıklarını açıklayan Ekin:

“Kadınlara mor iğnelerimizi hediye

ettik ve tacize karşı birlikte

mücadeleye çağırdık. 30-31

Mayıs’ta STK festivalinde biz de

masa açacağız ve mor iğnelerimizi

dağıtmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz 1000 kadına ulaşmak ve

yetkililerin dikkatini tacizlere

çekmek. Eskişehir’de endişelen-

meden güvenli bir şekilde yaşamak

istiyoruz” şeklinde konuştu.

Edindiği bilgi birikimi ve deneyimi Türkiye’nin birçok ilinde paylaşmak

üzere faaliyet yürüten ESYO (Eskişehir Sivil Yerel Oluşumu) Bozüyük’teki

STK’larla bir araya geldi. 25 Nisan’da Bozüyük Halk Eğitim Merkezi

Müdürlüğü Salonu’nda yapılan buluşmada Bozüyük’te faaliyet gösteren

STK’ların bir araya gelerek bir platform oluşturması ya da ESYO’dan

faydalanmaları teşvik edildi.

Toplantıda ESYO’nun yapısı, amaç ve

hedefleri, faaliyetleri, karar alma süreçleri

ve STGM Eskişehir Yerel Destek Merkezi

hizmetleri gibi konularda katılımcılara

bilgi verildi.

ESYO Bozüyük’teydi



STGM eğiticilerin eğitimi programı
tamamlandı…

Türkiye’de sivil toplum gün geçtikçe güç kazanıyor. Düzenlenen

kampanyaların sayısı artıyor, daha fazla örgüt stratejik planlar yaparak

çalışmalarına devam ediyor ve her geçen gün daha fazla örgüt proje üretiyor.

Sivil alandaki canlılığa paralel olarak da örgütlerin eğitmen ve danışman

ihtiyaçlarında önemli bir artış var.

STGM bu ihtiyaca cevap verebilmek adına, 3-6 Nisan ve 24-27 Nisan

tarihlerinde toplam 8 gün süren bir eğiticilerin eğitimi programı düzenledi.

Eğitime gençlik, insan hakları, toplumsal cinsiyet, çevre, engelliler, çocuk

hakları alanlarında aktif olarak çalışan 16 aktivist katıldı. Eğitim katılımcıları

şimdi STGM ile birlikte yollara düşecek ve yerinde kurumsal desteklerde

ve eğitimlerde sivil örgütlere gönüllü olarak destek olacak.

Yerinde kurumsal desteklerimize başladık…

“Yerinde kurumsal destek” olarak adlandırdığımız bire bir / yüz yüze

destek programına Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi’ne (RUSİHAK)

yaptığımız ziyaretle başladık. RUSİHAK’ı İstanbul’da altı ayrı örgütle

paylaştıkları ofislerinde ziyaret ettik. Girişim gönüllüleri ile örgütlerinin

ihtiyaçlarını beraberce tespit ettik ve çalışmalarında kendielrine nasıl

destek olabileceğimizi şekillendirmeye başladık. STGM kısa vadede örgütün

etkili ve sürdürülebilir bir gönüllü ağı kurmasına destek olacak. RUSİHAK’ın

kurulacak gönüllü ağı ile savunuculuk çalışmalarını daha güçlü bir şekilde

yürütebilmelerini diliyoruz.

Yerinde kurumsal destek başvuru çağrısına ve başvuru koşullarına web

sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu desteklerimiz bir STK'nın stratejik

planlamasından, gönüllü yönetimi sisteminin geliştirilmesine, basılı malzeme

üretiminden, kampanya planlamasına dek farklı alanları kapsayabilecek.

Hatırlatmak isteriz ki, yerinde kurumsal destekler kapsamında parasal ve

ayni destek vermiyoruz. Amacımız bilgiyi ve deneyimi paylaşmak, birlikte

çalışarak örgütlere destek olmak.

İhtiyaç temelli eğitimlerimiz devam ediyor…

Sivil örgütlerin farklılaşan eğitim ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap

verebilmek amacıyla düzenlediğimiz ihtiyaç temelli eğitimlere devam

ediyoruz. İhtiyaç temelli eğitimlerin, düzenli ve programlı organize

ettiğimiz kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerinden farklı bir özelliği

var. Eğitimlerin tarihlerine ve eğitim içeriğine, eğitimleri talep eden

STK’larla birlikte karar veriyoruz ve bu eğitimleri büyük ölçüde talep

sahibi sivil örgütlerin kendi mekânlarında organize ediyoruz. Yerel

STK’lar ile kendi mekânlarında eğitim organize ederek birbirimizi daha

da yakından tanıma şansını yakalıyoruz.

İhtiyaç temelli eğitimlerimiz ve yerinde kurumsal desteklerimiz hakkında

daha ayrıntılı bilgiye http://www.stgm.org/egitim/ adresinden

ulaşabilirsiniz.
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Mülteci; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan
ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi olarak tanımlanıyor. 20 Haziran, 2000 yılından
bu yana Dünya Mülteci Günü olarak kutlanıyor. İşte bu yüzden, Siviliz’in Haziran sayısında yıllardır bu alana emek veren bir mülteci hakları
aktivisti ile söyleştik. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde (SGDD) dört yıl kadar gönüllü çalıştıktan sonra psikososyal destek
projesinin koordinatörlüğünü yapmaya başlayan İbrahim Vurgun Kavlak hâlâ birtakım gönüllü çalışmalar içinde yer alıyor.  Türkçe ve İngilizce
dil kursları ve 15-20 yaş grubu çocuklardan oluşan mülteci korosu bu işlerden ikisi. Türkçe ve Somalice şarkılar söylenen SGDD Mülteci
Orkestrası’nda Kavlak da bağlama çalıyor, repertuar oluşturuyor. Kavlak bu orkestranın önemini şöyle özetliyor: “ Dünya Mülteciler Günü
programında İstanbul Kadıköy’de halk konserleri düzenledik. Bu Türkiye’de bir ilkti. 2000’den bu yana Türkiye’de Dünya Mülteciler Günü’nde
toplantılar, konferanslar, konserler, sergiler yapılıyor ama hep onlar adına başkaları bir şeyler yapıyordu, ilk kez mülteciler kendileri bir şeyler
yaptılar, özne oldular.”

Türkiye’de insanların mültecilere yardım etme konusundaki çekincelerini en iyi özetleyen cümle: Kendi açımız varken, niye elin Arabına yardım
edelim? İbrahim Kavlak, derneğin yaptığı çalışmalar sayesinde, kabile savaşlarında annesini babasını kaybetmiş siyahlar hakkındaki “Aidsli”,
“uyuşturucu satıcısı”, “suçlu” gibi önyargıların da yıkıldığını hatırlatıyor.

SGDD, Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği ile geçtiğimiz yıl bir kadın buluşması yaptı ve 400’ü mülteci, 500 kadını bir araya getirdi. Fotoğraf
makinesi dağıttıkları mülteci çocukların çektiği fotoğraflarla Umudun Yurttaşları isimli bir fotoğraf sergisi açtı. Ünlüler karmasıyla futbol
maçları ise yakında…

İbrahim Vurgun Kavlak (Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği)

İnsanlar farklı nedenlerle çeşitli çalışma alanlarına daha çok ilgi duyar, yoğunlaşır, o
alanda aktif çalışmayı tercih ederler. Siz neden mülteci haklarını çalışma alanı olarak
seçtiniz?

Her şey Hacettepe Üniversitesi’nde insan hakları yüksek lisansı yaparken, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde (BMMYK) staj yapmamla başladı diyebilirim.
Mültecilik öyle bir alan ki, bir kere içinize işledi mi ayrılmak mümkün olmuyor. Birçok
acı yaşamış, hayal bile edilemeyecek sıkıntılarla karşılaşmış insanlarla karşı karşıya
geliyorsunuz. İnsan haklarına ilişkin hemen hemen bütün sorunlar bu alanda çeşitli
biçimlerde karşınıza çıkıyor. Her gün yeni bir tartışma alanı keşfediyor ve öğreniyorsunuz.

Türkiye’de diğer alanlardan farklı olarak mülteci hakları alanında, sorunun sahiplerini,
yani mültecilerin kendilerini aktivist olarak göremiyoruz. Neden?

Genel olarak mülteciler ülkelerinde yaşadıkları korku nedeniyle, yeni çıktıkları yolda daha
fazla korkuyla karşılaşmadan, yeni bir yaşam kurmak istiyorlar ve geldikleri yerde mümkün
olduğunca aktivizmden uzak kalmaya çalışıyorlar. Bu durumun birçok nedeni var. Türkiye’nin

bu alanda henüz kapsamlı bir yasası
yok ama AB’ye giriş sürecinde yoğun
çalışmalar yürütülüyor. Türkiye 1951
Mültecilerin Hukuki Statüsü’ne İlişkin
Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi çekince
ile imza attı. Avrupa dışından gelenler
mülteci olarak Türkiye’de kalamıyor,
geçici koruma sağlanıyor. Mülteciler
de Türkiye’de geçici olarak kalacakları
düşüncesinden ötürü aktivist olarak,
mevcut çalışmalara kendilerini dâhil
etmekten çekiniyor. Ama gene de
eylemliliğin önündeki en büyük engel,
güvenlik endişesi. Geldikleri ülkenin

yetkili mercileri ile aynı fikirde olmayan ve sığındıkları ülkede hayatlarına ilişkin endişe
içersinde bir üçüncü ülkeye yerleştirilmeyi bekleyenler, kendi ülkelerinde aktivist oldukları
halde, sığındıkları ülkede toplumsal yaşam içerisine dâhil olmaktan çekiniyorlar.

Şu an Türkiye’de sığınmacı ve göçmen hakları konusunda neredeyiz?

Türkiye coğrafi çekinceyi koruyor, Türkiye’nin bu alana ilişkin hâlâ bir yasası yok. İşleyiş
talimatnamelerle ve genelgelerle yürüyor, bu da sistemli bir işleyiş olmasını engelliyor.
Basit bir hastalık muayene işleminde bile kişinin muayene ücretini ödeyecek parası yoksa,

mevcut sistemden etkili bir şekilde yararlanması kişilerin ve kurumların inisiyatifine kalıyor.
Yapılması gereken, hizmetlerin sağlanmasını keyfiyete bırakmayacak düzenlemeler yapmak.
Çalışma, eğitim, sağlık imkânlarına erişim, yabancılara ilişkin düzenlemeler doğrultusunda
mültecileri de kapsıyor ama özel olarak sığınma ve göç konularında bir yasa olmaması
kişileri sıkıntılara geçici olarak çözüm bulma arayışına itiyor. Hükümetin Ulusal Eylem
planı çerçevesinde AB’yle uyumlu bir mevzuat oluşturma çabaları devam ediyor. Ancak,
haklara erişim konusunda pratikte ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz.

Mülteci hakları aktivistinin bir günü nasıl geçer?

Sığınmacı ve mültecilere ilişkin yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde Türkiye’deki
sığınmacı ve mültecilerle iletişime geçtik ve her gün birçok sığınmacıdan gelen telefonları,
mektupları yanıtlamakla uğraşıyor, çoğuyla yüzyüze görüşüyoruz. Mülteci yaratan kaynak
ülkelerdeki karışıklıkların devam ettiği düşünülürse, sığındıkları ülkedeki koşulları ne kadar
iyileştirirseniz iyileştirin, her gününüz psikolojik birçok sorunu düzeltmeye çalışmakla
geçiyor. İnsanların acılarını toplamaya başlıyorsunuz ve çözemediğinizi düşündüğünüz
durumlarda yaptığınız işi, varlık sebebinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Başka birinin hayat
mücadelesine destek vererek kendi hayatınızın mücadelesini verdiğinizi fark ediyorsunuz.

Türkiye’de bu alana emek veren insan sayısı yeterli mi?

STK’ların hem öğrencilere hem de akademisyenlere alana girmeleri konusunda yardımcı
olması, staj, araştırma vb. konularda olanaklar sunması, son yıllarda konunun öneminin
kavranması ve daha fazla insanın konuyla ilgilenmesini sağladı. Ama gene de Türkiye
gibi, insan hareketlerinin yoğun olduğu bir coğrafyada, konuyla ilgili çalışan kurum,
kuruluş ve kişilerin sayısının yeterli olduğu söylenemez.

“Keşke bu alana hiç girmeseydim” dediğiniz anlar oldu mu?

Bu alana girmeseydim demedim ama elimin kolumun bağlandığı anlarda “başka bir işle
uğraşsam nasıl olurdu” diye karşılaştırma yaptığım zamanlar oldu. Bizi çalışmaya sevk
eden, “keşke bu alana hiç girmeseydim” dediğimiz durumlar ortaya çıkmasına rağmen
çalışmaya devam etmek olmalı. Eğer çözüm getirmeye çalışmıyorsanız, hiçbir sorun
görmezsiniz, sıkıntı da yaşamazsınız. Amaç sadece olanı değil, olabilirliği de göstermek
olmalı. Bu düşünce bizi sürekli etkin kılar.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
Adres: Cinnah Cad. 27/7 Çankaya Ankara
Tel: 0312 427 55 83  Faks: 0312 487 55 83  E-posta: sgdd@sgdd.org.tr
Web: www.sgdd.org.tr

“Kendi açımız varken, niye elin Arabına yardım edelim?”


