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Kobaneli ve Ezidi mülteciler için destek
Hayata Destek olarak Eylül 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine ve Batman’ın merkez
ve köylerine yerleşmiş Kobaneli ve Ezidiler için acil yardım programı başlatmıştık.
2015’te de bu programları değişen ihtiyaçlara göre gelistirerek

devam ediyoruz.

Batman’da
özellikle kış aylarının çok
soğuk geçmesi nedeniyle kamp alanının
kışa uygun hale getirilmesinden sonra Ezidi’lerin istedikleri kıyafetleri bedenlerine, renklerine ve tarzlarına göre seçerek ve deneyerek alışveriş yapabilecekleri
bir dükkanda kışlık kıyafetler sağladık.
Ayrıca, Ezidilerin tecrübe ettiği şiddet ve yerinden edilmeye bağlı olarak yaşadıkları travmaları göz önünde bulundurarak Batman’da çocuklar, gençler, kadınlar ve aileler için psiko-sosyal destek sağlıyoruz. Bu psiko-sosyal destek etkinlikleri içinde aile danışmanlığı seansları,
eğitim amaçlı eğlence aktiviteleri ve hayat becerilerini geliştirici etkinlikler yer alıyor. Bu etkinlikler, değişik yaş grupları için ayrılmış olan ve ortak kullanım alanı olarak kurulan 6 rehabilitasyon
çadırında gerçekleşiyor. Şubat ayında yapılan tanışma festivalinde gün boyunca süren kadınlara
yönelik takı atölyesi, çocuklar için yüz ve el boyama, maske yapma, yaşlılar ve erkeklere yönelik sohbet aktivitelerinde çadır kent sakinleri moral buldu, çocuklar oyunlarla güzel bir gün geçirdi.
Suruç’ta ise Kobanelilerin kaldığı kamplarıdaki
çadırların kış koşullarına hazırlanması ve tuvalet/banyoların inşa edilmesi tamamlandıktan
sonra yeniden ihtiyaç analizi yaptık. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 500 çadıra elektrikli ısıtıcı
dağıttık; gıda malzemesi olarak meyve ve gıda
dışı malzeme olarak hijyen ürünleri dağıtmaya devam ediyoruz. Ayrıca kamplarda teşvik ettiğimiz
ve düzenli olarak desteklediğimiz bir etkinlik ise
bir hijyen komitesi oluşturmak. Bu hijyen komitesi sayesinde tuvalet ve banyoların temizliği ve
çöplerin toplanması komünel olarak sağlanıyor.

Suriyeli Mülteciler İçin Nakit Yardımı

Hayata Destek Evleri

Suriye savaşının 5. yılında, Hayata Destek ekibi olarak binlerce Suriyeliye insani yardım sağlıyoruz.
2014 yılında, kamp dışındaya yaşayan Suriyeliler’in gıda ve hijyen ihtiyaçlarına destek olmak
için Şanlıurfa’da toplam 2.000, Hatay’da toplam 2.750 aileye yardımlarımızla ulaştık. 2015
yılında da ekibimiz Suriyeli halk ve bölge halkı için ihtiyaç analizleri yapmaya devam ediyor.
Kamp dışında yaşayan ailelere gıda ve hijyen malzemesi sağlamak için bu yıl da aylık nakdi desteğimize devam ediyoruz. Şubat ayında, Hatay’da 500 aileye elektronik kart dağıtıldı; Şanlıurfa’da ise 600 aile için kayıtlar alınmaya başlandı. 2015 yılında Şanlıurfa’da nakit yardımı alan
yararlanıcıları daha aktif kılacak yeni bir uygulamamız ise, topluluğun ileri gelenlerinden oluşan bir
yardım komitesi kurmak oldu. Bu komite sayesinde topluluk içindeki ihtiyaç sahipleri daha kolay
tespit ediliyor. Böylece nakit yardımı sistemine kayıt, yararlanıcılar için daha şeffaf bir hale geliyor.

Kayla’yı Andık
Yol arkadaşımız Kayla Mueller, yaşanan acılara kayıtsız kalamayan kişiliği ile, kendisini Suriye’deki insani krizden etkilenen insanlara yardıma adamıştı. Direktörümüz Sema
Genel, Kayla Mueller’i anmak için hazırladığımız video ve
hediyelerle ailesinin Amerika’da hazırladığı anma törenine
misafir oldu. Kayla’ya verdiği tüm destek, gösterdiği tüm
fedakarlıklar için, bizimle paylaştığı sıcak dostluğu, hiç
eksilmeyen gülümsemesi için ekip olarak minnettarız.

Türkiyeli ve kamp dışında yaşan Suriyeliler, Hatay’da ve Şanlıurfa’daki iki toplum merkezimizden yararlanmaya
devam ediyor. Bitirdiğimiz 2014 yılında, Hayata Destek Evlerinde düzenlenen etkinliklere 4.871 kişi katıldı
Geçtiğimiz
yıl,
Narlıca-Hatay’daki
toplum
merkezimizde
gerçekleştirilen Kardeş Masallar atölyesini 2015 yılında Şanlıurfa’daki toplum merkezimizde de gerçekleştirdik. Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar, farklı coğrafyaların ve dillerin masallarını birlikte
dinlediler. Masal tüm çocukların ortak dili oldu ve çocuklar kendi
masal kahramanlarını yaratıp, hikayelerini yazarak canlandırdılar.
8 Mart Dünya Kadınlar günü için, Şanlıurfa’daki sivil toplum
kuruluşlarının işbirliği ile 7-8 Mart tarihlerinde, kadınlar için atölyeler ve etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Hayata Destek Evi’ndeki Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar da, 8 Mart’ta
bir araya gelerek, kendi yaptıkları el işlerini sergilediler.

Viranşehir’de Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele

Sivil Toplum Afet Platformu Çalışmaları

Mayıs ayında başlayıp yaklaşık 8 ay sürecek olan göç
yolunda evlerinden ve okuldan uzak kalacak olan aileler ve çocuklar için Ocak’tan Nisan’a kadar sürecek olan
çalışmalarımız, okul öncesi, okul dönemi çocuklar ve
kadınlar ile yapılan atölye ve buluşmalardan oluşuyor. Bu
çalışmamız çerçevesinde, Şanlıurfa’nın pek çok kamusal
alanında dağıttığımız broşürler, bölgedeki pek çok ailenin karşılaştığı hastalıklar, engelli ve bakıma muhtaç aile
bireyleri, nüfus kaydı, eğitim ve sağlık kurumlarına kayıt,
devlet yardımları, aile içi şiddetten korunma gibi sosyal
hizmetlere erişimde izlenmesi gereken yolları anlatıyor.
Şanlıurfa-Viranşehir’de haftanın üç günü, kadınların
evine misafir oluyoruz ve kadınlar ile birlikte göç yolundaki zorluklar üzerine konuşuyoruz. Yanımızda
götürdüğümüz yiyecek ve içeceklerimizle sosyal yönlendirme mekanizmaları, çocuk gelişimi ve işçi hakları ile ilgili anlatımlar yapıp, kadınların merak ettiği
soruları yanıtlıyoruz. Buluşmalarımız kadınların ana
dilinde oluyor. Ayrıca tanıştığımız kadınlara mevsimlik
tarım göçüne çıkmazlarsa nerelerde çalışabileceklerini ve ne gibi işler yapabileceklerini soruyoruz. Buradaki
amacımız, aldığımız cevaplara göre, İşkur ile görüşmeler yapıp istihdam yaratmanın olanaklarını araştırmak.
Aileleriyle birlikte mevsimlik göçe çıkacak olan, 5-6 yaşlarında 18 çocuk ile hafta içi her gün bilim, matematik, renkleri öğrenme, hijyen, dengeli beslenme konularını içeren oyunlar oynuyoruz. Yine haftaiçi her
gün ailesi mevsimlik tarım işçisi olan okul çağındaki yaklaşık 30 ilkokul öğrencisiyle benzer eğitsel aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Şubat ayı içinde en heyecanla katıldıkları etkinlikler, ikişerli gruplar halinde
yaptıkları satranç turnuvası ve badminton oynamaydı; kazananların hediyesi ise hikaye kitabıydı.

İnsani Yardım İlkeleri ve Uygulamaları Eğitimini Tamamladık
Hayata Destek Şanlıurfa, Hatay, Batman ve İstanbul ekipleri olarak 3 gün süren “İnsani Yardım İlkeleri
ve Uygulamaları” eğitimini 18-19 Şubat’ta tamamladık.

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) uluslararası
insani yardım standartlarının yaygınlaştırılması
ve bilinirliğinin arttırılması için çalışmalarını
sürdürüyor. Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International işbirliği ile düzenlenen
“Temel İnsani Yardım Standardı Bilgilendirme Toplantısı”, 23 Mart’ta İstanbul’da, 24 Mart’ta Gaziantep’te uluslararası, ulusal, yerel ve Suriyeli
sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti.
IV. SİTAP Çalışma Grupları Toplantısının 18
Nisan 2015
tarihinde düzenlenmesi planlanıyor. Online forumlara da taşınan çalışma
grupları “Yasal Çerçeve”, “Zarargörebilir Gruplar” ve “Sivil Aktörler Arası İletişim ve Bilgi
Paylaşımı” başlıklı temalar altında yürütülüyor.

Çalışma grupları üyelerin belirlenen temalar altında getireceği yeni konu başlığı önerilerine de açık olacak. Çalışma grupları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayın.
SİTAP Sekretaryası Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, Şubat
ayında BM Dünya İnsani Yardım Zirvesi için Budapeşte’deydi. Zirvede gerçekleşen danışma
kurulunda Türkiye’den katılan tek STK temsilcisi olarak çalışma gruplarında yer alarak, insani yardımı yeniden şekillendirmekte rol aldı.

Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği Araştırması ve Web Sitesi

Hayata Destek’e Destekler
Hayata Destek’e ve projelerine bağış yaparak kalplere dokunan Hacer Nesrin Tükenme, Yılmaz Taş,
Gökhan Erkutlu, Aylin Erkutlu, Yeliz Özsoy, Hayriye Özsoy, Firdevs Tokalak, Gökçe Alacadağlı, Şeyda
Candan Genel, Makbule Kurt, Lütfiye Aydın, Nevin Işık, Nazlı Varol, Alper Buluş, Kerem Karaosmanoğlu, Cüneyt Bolak, Yunus Türkmen, Canan Can Türkmen’e değerli katkıları için teşekkür ederiz.
Siz de bağışlarınızla destek olmak isterseniz: http://bagis.hayatadestek.org

2014 yılı boyunca sürdürdüğümüz Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği araştırma kitabımız Şubat ayında
yayınlandı . Toplam 1.353 hane halkının bilgisini aldığımız araştırma kapsamında ayrıca birçok derinlemesine görüşme ve odak grup görüşmesi gerçekleştirdik. Araştımamızı yıl boyunca çeşitli illere giderek tamamladık. Çalışmamızın başında belirlediğimiz dört aileyi tüm göç güzergahları boyunca izledik ve onların rotalarını, hikayelerini ve gittikleri yerlere ait fotoğrafları bir web sitesi hazırlayarak paylaştık. Bu dört ailenin
desteği sayesinde, gittiğimiz şehirlerde mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları alanları bulabildik; ayrıca muhabbetlerini, bardak bardak çaylarını ve hatta yemeklerini bizden esirgemedikleri çadırlarına misafir olduk.
Bu dört aileyle sayesinde karşılaştığımız mevsimlik tarım işçisi gençler, çocuklar, kadınlar ve ailelerle,
bir araştırmadan daha fazla şey paylaştık; hikayelerini dinledik, anlattık, yemek yaptık, müzik eşliğinde
oynadık. Bu araştırma ile mevsimlik göç nedeniyle okula gitme ve eğitimini devam ettirme şansını tamamen kaybeden çocuklar ve gençleri görünür kılmaya çalışıyoruz. Umudumuz, sizin de desteğinizle, mevsimlik tarım işçiliği yapmasa bile ailesiyle birlikte neredeyse tüm yıl boyunca il il gezen çocukların temel
haklarına ulaşabilmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki, gerçek bilinirse, görmezden gelinmesi zorlaşır.

