“Neden kalıp savaşmadılar ki?”

Hiç karşı karşıya kalmadığımız koşullara dair ‘konuşmak’ kolay olabilir,
ama hayati kararlar vermek öyle değil. #YaşamaHakkınaSaygı

Buradan başla

15 yaşında bir erkek çocuğusun. Üniversiteye hazırlanıyor, okul derslerini de
ihmal etmiyorsun. Baban bir avukat ve sana iyi bir gelecek sunmak için
para biriktiriyor. Annen şeker hastası olduğu için kendini genellikle
yorgun hissediyor ve erken emekli olmuş.

Ülkenin farklı şehirlerinde kitlesel eylemler düzenleniyor,
kısa süre sonra şiddet olayları patlak veriyor.
Üniversiteye hazırlandığın dershane, derslerini sürdüreceğini
söylüyor. Derslere devam edecek misin?

hayır
Evde kalıyorsun çünkü sokaklar artık güvenli değil.
Zaten dershane de bir süre sonra kapanıyor.

evet
Dershaneye gitmeye devam ediyorsun.
Ülkede oluşan güvenlik zafiyeti nedeniyle
şehrin polisleri diğer şehirlere nakledilmiş.

hayır

Baban gözaltına alınıyor. Annenin düzenli sağlık bakımına
ihtiyacı var ama bir yandan çevrendekiler seni savaşa çekmeye
çalışıyor. Anneni bırakarak savaşa mı katılacaksın?

Eve dönüşte saldırıya uğruyorsun,
telefonun ve cüzdanın çalınıyor.

evet

Bazı hastaneler kapandığı için ilacı
almaya gittiğin hastane çok kalabalık.
Saatlerce bekledikten sonra annenin
ilacını alıyorsun. Dışarı çıktığında
hava karanlık.

Savaştan sağ çıkamadın.

evet
Savaşa katılman için zorlayıcı
davetler almaya başladın.
Savaşa katılacak mısın?

Hastaneler kapandı ve annenin insülin ilaçlarını bulamıyorsun.
Yaşadığın şehir daha da güvensizleşti. Kalmaya devam edecek misin?

hayır
evet

hayır

Evinizi terk ettiniz. Çok sayıda kontrol noktasından
geçtiğiniz 6 saatlik yoldan sonra yeni bir şehre geldiniz.
Burası da güvenli değil, telefon hatları kesildi ve babandan
hâlâ haber yok. Bu şehirde kalmaya devam edecek misin?

Yakınlarında bir patlama meydana gelen polis merkezi taşınıyor,
baban ve diğer gözaltındakiler başka şehirdeki hapishaneye naklediliyor.
Bir yandan binlerce insan komşu ülkelere doğru yola çıkıyor.
Kalmaya devam edecek misin?

hayır

Sizi sınıra götürmesi için bir taksiye
normal ücretin 20 katını ödüyorsunuz.
Sınıra vardığınızda binlerce insan görüyorsunuz.
Kimliklerinizi hazırlamanız söyleniyor.
Cüzdanını çaldırdığın için kimliğin yok. Ne yapacaksınız?

evet
Tutuklandın ve
senden haber alınamıyor

Kimliksiz sınırı geçmenin yollarını
arıyorsunuz. Bulduğunuz adam elinizdeki
tüm parayı vermeniz karşılığında
sizi gece karşıya geçirebileceğini söylüyor.
Ne yapacaksınız?

bekliyorum

evet
hayır

sınırı yasadışı yollardan
geçmeye çalışıyorum
bekliyorum

Adama paranın yarısını peşin veriyorsunuz.
3 saat sonra buluşma noktasına gidiyorsunuz.
Fakat kimse gelmiyor.

Saatlerce bekledikten sonra nihayet sınır kapısındasınız.
Fakat kimliksiz olman sorun, annen seni bırakmak istemediği için
yemek ve battaniye dağıtılan kampta bekliyorsunuz.

Hoşgeldin!

Uzun bir bekleyişten sonra sınırı geçebildiniz.
Çok az paranız var ama annenle birlikte,
en azından güvendesiniz.
Türkiye 2011’den beri sürdürdüğü açık kapı, zorla geri göndermeme ve
temel ihtiyaçlara erişim sağlama politikasıyla, bugün 3 milyondan fazla
savaş mağduru mülteciyi ağırlıyor. Hayata Destek, mültecilerin hayatlarına
onurlu bir biçimde devam edebilmeleri için destek oluyor.

