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Göç, ortak tarihimizin bir parçasıdır.
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• Ders p lanını ve " öğretmenler için"
kısmındaki ek bilgileri okuyunuz.

Kazanımlar:
• Öğrenciler, göçün herkesi etkilediğini ve
günümüzde de etkilemeye devam ettiğini
kavrar.
• Göç sorunundan etkilenen diğer insanların
ihtiyaç ve endişelerini anlamak için empati
kurar.

• Dersten önce sayfa 6'daki araştırma
projesini ödev olarak belirleyin.
• Öğrencilerden araştırma ile ilgili
bulduklarını derse getirmelerini ve sınıfta
paylaşmak için hazırlıklı gelmelerini
isteyin.
• Ders 30 dakika boyunca işlenebilir, buna
rağmen her bir bölüm birlikteli ği ve sınıf
içi tartışmayı devam ettirmek için
uzatılabilir.

30+
dakika
Yaş Aralığı:

30+
dakika

Göç, ortak tarihimizin bir parçasıdır | S!2

!

(Öğretmenler için) Tartışmalı Konuları Öğretmeye Yönelik Genel Tavsiyeler
Derslerde öğrencilerle yapacağınız tartışmalar hassas bir şekilde, öğrencilerin deneyim ve sosyal altyapıları göz
önünde bulundurularak ele alınmalıdır. Sınıfı öğrencilerin kendi fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri "özgür
ve güvenli "bir ortam haline getirmelisiniz. Bazı öğrenciler belli konuların dışında kalmak isteyebilir, böyle
durumlarda onlara anlayışlı olmanız gerekmektedir. Tartışmalı ve hassas konulara nasıl yaklaşmanız gerektiği
konusunda aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz:
Oxfam Birleşik Krallık'ın Tartışmalı Konuları Öğretmek Üzerine kılavuzu
http://www.oxfam.org.uk/education/teacher-support/tools-and-guides/controversial-issues
Amerikan Tarihi Derneği'nin Hassas ve Tartışmalı Tarihi Öğretmek Üzerine kılavuzu
http://globaldimension.org.uk/resources/item/1522
Tartışma gruplarını yönetirken Öğrenciler için Felsefe tekniklerinden faydalanabilirsiniz,
daha fazlası için: http://globaldimension.org.uk/news/item/13650

Küresel Hedefler için Harekete Geç
Siz bir eğitmen olarak ö ğrencileri güçsüz olmadıklarına, de ğişimin mümkün o lduğuna ve onların b u değişimin bir
parçası olabileceğine inandırma gücüne sahipsiniz.
Harekete Geç- Daha Derin Bağlılık

Harekete Geç - Şimdi
• Öğrenciler bölgelerinde bulunan hükümet
temsilcilerine yazı yazarak Küresel
Hedefler"in gelecekleri için önemini
anlatabilir ve temsilcilere belirli bir hedefi
gerçekleştirmek için hangi adımları a ttığını
sorabilir.
• Öğrencilerden Küresel Hedefler ile ilgili
öğrendiklerini özetlemelerini ve bu özetleri
Twitter ve Facebook'ta Dünya'nın En Büyük
Dersi ile paylaşmalarını isteyin.

•

Daha derin bir öğrenme ve etki için, öğrenciler "Hedefler"i
başarmak adına kendi bölgelerinde bulunan topluluklarda
da görev alabilir.
Çevrenizdeki diğer eğitmenleri de Küresel Hedefler'i
başarmak için ilhamlandırabilirsiniz. Dünya'nın En Büyük
Dersi sitesindeki "Harekete Geç" internet sayfasını ziyaret
edin.
www.dunyaninebuyukdersi.org/gonullumuz-ol/
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(Öğretmenler için) Göç ile ilgili Güncel Koşullar

Her çocuğun iyi bir eğitime hakkı olduğu, temel eğitimin herkese açık ve ulaşılabilir olması gerektiği,
neredeyse her ülke tarafından onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesi aracılığı ile belirlenmiştir.
Buna rağmen, UNESCO tarafından belirtildiğine göre, dünya çapında 124 milyon okula gidemeyen çocuk ve
genç, 3'te 2'si (1) kadın bireylerden oluşan 757 milyon okumamış yetişkin bulunmaktadır.
Engellilik durumu, cinsiyet, etnik ya da sosyal altyapıya dayanan yoksulluk, adaletsizlik ve ayrımcılık gibi
faktörler bu sonucu oluşturan yaygın sebepler arasındadır. Bu duruma savaşların ve uzun süreli çatışmaların
da büyük etkisi olmaktadır. Dünya çapında bu tarz şiddetli çatışmalardan etkilenen 34 milyon çocuk ve genç
bulunmakta. UNICEF'e göre Suriye, Irak, Yemen, Libya, Filistin, Sudan, Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi
bölgelerde de 13 milyon çocuk (2) okula gidememektedir. Kriz ve çatışmalar insanları bulundukları köy,
kasaba ve şehirleri terk etmeye ve genellikle ülke dışında sığınabilecekleri bir yer aramaya zorlamaktadır.
2004 yılında dünya genelinde 60 milyona yakın insan zulüm, şiddet ve insan hakları işgalinden korunmak
adına barınacak bir sığınak aradı, her iki kişiden biri ise 18'den küçük yaştaydı (3).
Bu genç kesimi korumak adına Cenevre Sözleşmesi'nin 22. maddesi, katılımcı ülkelerin, gençlerin
uyruğundan ve statü düzeyinden bağımsız olarak "eğitime tam ve eşit erişim" sunmasını zorunlu kılar. Yine de
bu hak çoğunlukla mültecileri kapsamaz.
Mültecilerin çoğu ana vatanlarında kalmaya devam ediyor: BM Mülteci Örgütü'ne göre (4) bu sonuç, ülkelerine
hemen geri dönme umutlarının yanı sıra yaşadıkları yerden ayrılmanın ve başka bir bölgeye seyahatin
zorluğundan kaynaklanıyor. Yerinden edilmiş en büyük grup, güncel sayılarla ülkesini terk etmiş 4 milyon
Suriyeli'yi kapsıyor, bu grubun yüzde 95'i ise Suriye'ye komşu ülkelerde kalmaya devam ediyor (2.2 milyonu
Türkiye'de, 1.1 milyonu Lübnan'da ve 633,000'i Ürdün'de olmak üzere) (5). Buna ek olarak, aynı zamanda
"Ülke İçi Mülteci" olarak da bilinen, Suriye'de kalmaya devam etmesine rağmen memleketlerinden ayrılan 7.9
milyon Suriyeli bulunmakta (6).

Avrupa Birliği üyelerinin arasından Almanya, 2015 yılında sınırları içerisine dahil ettiği bir milyon mülteci ile en
çok mülteci alan ülke olmuştur. Suriye'deki savaştan Avrupa'ya kaçan Suriyeliler gündemin en öne çıkan
konusu olsa da, özellikle Güney Sudan'daki çatışmadan dolayı Afrika'da yerlerinden edilen insan sayısında da
büyük bir artış gözlenmekte: 2013 yılından bu yana 2.3 milyon insan evlerini terk etti (6). Bu insanların
650,000'i şu an Güney Sudan'ın dışında yaşıyor (7). Bununla birlikte, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin
doğusunda devam eden çatışmalar ülke içi mültecilerin ve komşu ülkelere göç eden insanların sayısında
artışa sebebiyet veriyor.

Eğitimden ve Toplumdan Dışlanma
Mültecilerin hayat şartları gerçekten zorlayıcı olabilir, güvenli bir yer arayışındayken sahip oldukları her şeyi
geride bırakmak zorunda kalırlar. Bu şartlar onları kendi hakları için, ki buna eğitim hakkı da dahildir,
savaşmaktan alıkoyar. Suriye'den en çok göç alan 5 ülkedeki (Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır),
yaklaşık olarak yüzde 53 (8) ya da 700,000 Suriyeli çocuk aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı okula
gidemiyor.
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Yoksulluk
Mülteciler, büyük oranda yoksulluk sıkıntısı çekme riski altındalar. Birçok ülkede iş bulma imkanları çok zor
olan mültecilerin, genellikle resmi işlerde çalışmalarına izin verilmediğinden hayatlarını idame ettirebilmek
adına gayriresmi alanlarda çalışmaya başlaması gerekiyor. Çoğunlukla bu tarz işler, çalışanlarına evin kirasını
ödemek ya da erzak ihtiyacını karşılamak gibi temel gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde yeterli oranda
ödeme yapmıyor.
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komisyonu'nun raporuna göre (BM Mülteci Örgütü) 2014 yılında Ürdün'ün
mülteci kamplarından ayrı yaşayan Suriyeli mültecilerin 3'te ikisi aylık 96 Amerikan doları olarak belirtilen
yoksulluk sınırının altında yaşadı (10). Öğrencilerin eğitim imkanlarının kötüye gideceğini gösteren bu durum,
genellikle ücretsiz eğitim veren merkezlerin, yeterli ekipmanların ve iyi eğitimli öğretmenlerin yoksunluğundan
kaynaklanmaktadır. Çocuklarının eğitim ücretlerini ya da ulaşım masraflarını ödeyemeyen aileler ise
çocuklarını okuldan almak zorunda kalacak, buna ek olarak da çocukların çalışması ve aile bütçesine katkıda
bulunması gerekecektir. Özellikle herhangi bir sakatlık durumu olan ve bu şartlar altında mücadele veren
çocuklar eğitimden mahrum kalma riski altındadır.

Çocuk İşçi Çalıştırma
Mültecilerin iş bulması çok zor olduğundan, ailenin en küçük bireyi dahil tüm üyeler bütçeye katkıda
bulunmaktadır. Bu çocuklar, okula gitmek yerine evlerde ya da tarım sektöründe çalıştırılmaktadır. Birleşmiş
Milletler Kadın Birimi'nin 2013 yılında yaptığı bir ankete göre, Suriye'ye komşu ülkelerde gözlemlenmiş mülteci
ailelerin neredeyse yarısı gelir olarak çocuklarının kazançlarına kısmi ya da tam bağımlı olduklarını iddia etti
(12). Mülteci kamplarında ise bundan farklı bir durum bulunmamaktadır. Örneğin, 13 yaşındaki Ahmet 3
senedir okula gitmiyor. Memleketi Da'ra, Suriye'de evden dışarıya çıkması çok tehlikeli olduğu için okulu
bırakmak zorunda kalan Ahmed, Za'atari, Ürdün'deki mülteci kampına vardıklarında tekrar okula dönmeyi
hedefledi, ancak bunun yerine erkek kardeşi ile birlikte ailelerini desteklemek için günde 12 saat sigara satıcısı
olarak çalışmak zorunda kaldı (13). Ürdün'de tarım sektöründe çalışan Suriyeli çocukların sadece yüzde 2.4'ü
okula gidiyor (14).

Erken Evlilik
Yoksulluk, aynı zamanda yaşı tutmayan mülteci kız çocuklarının evliliğini yaygınlaştırır. Ailelerin üzerindeki
mali (parasal) yükü hafifletmek adına bazı kız çocukları çok genç yaşta evlendiriliyor. Bu durum genellikle
doğrudan kız çocuklarının eğitimine son veren nedenlerden biri oluyor. Erken evliliğin başka sebeplerden biri
de kız çocuklarını okula giderken ya da okulda karşılaşabilecekleri cinsel şiddet tehdidinden korumak oluyor.

Uluslararası Topluluktan Gelen Yetersiz Destek
Eğer uluslararası topluluk mülteci krizine daha çok destek çıkıyor olsaydı, mültecilerin yaşam ve eğitim
koşulları büyük ölçüde iyileşebilirdi. Suriye'nin çevresindeki ülkelerde yaşadığı varsayılan tüm mültecilerin
haklarına ve temel servislere erişim sağladığından emin olmanın maliyeti maalesef çok fazla. 2015 yılında
yüzde 100 finansmanı (para kaynağı) sağlamak için gereken sermaye 566 milyon Amerikan doları ya da
yüzde 42 oranındaydı (15). Güney Sudan'daki BM Mülteci Örgütü tarafından gereken kaynakların sayısını
belirlediğimizde ise daha da çarpıcı bir durum ortaya çıkıyor. Uluslararası topluluk tarafından gerekli
sermayenin sadece yüzde 30'u (544 milyon Amerikan doları) karşılanabildi (16). Orta Afrika Cumhuriyeti'nde
bu finansal uçurum yüzde 76 gibi bir oran ile daha bile kötü durumda (17).

Göç, paylaşılan tarihimizin bir parçasıdır | S5

Kaynakça:
1.

UNESCO Institute for Statistics, 2015, A growing number of children and adolescents are out of school
as aid fails to meet the mark, S. 1

2.

UNESCO Institute for Statistics, 2015, Fact Sheet No. 32, Adult and Youth Literacy, S. 1

3.

UNICEF, 2015, Education under Fire, S. 3

4.

UNHCR, 2015, Küresel Trendler 2014, S. 3

5.

UNHCR, 2015, Küresel Trendler 2014, S. 2

6.

UNHCR İstatistiki Çevrimiçi Nufüs Veritabanı, United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), www.unhcr.org/statistics/population- database, Zugriff: 14.12.2015

7.

ebd.

8.

http://www.unhcr.org/5661ae0c6.html, Zugriff: 5.1.2015

10. UNICEF, 2015, Education Under Fire, s.13
11. UNHCR, 2014 Gölgelerde Yaşamak, p.7
12. UN Women Inter-Agency Assessment 'Gender-based Violence and Child Protection Among Syrian
Refugees in Jordan, With a Focus on Early Marriage ", 2013, p 35
13. UNICEF, 2015 http://www.unicef.org/infobycountry/jordan_82551.html, access 10.12.2015
14. ILO Rapid Assessment on Child Labour, Agricultural Sector in Jordan / Mafraq & Jordan Valley (Ghor)
15. UNHCR, 2015 UNHCR funding - Syria Situation Response 2015-8 December, for downloading on
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
16. UNHCR, Güney Sudan durumu- Funding Update, 12/08/2015
17. UNHCR, Central African Republic Situation Update, 22.12.2015

Göç, ortak tarihimizin bir parçasıdır | S6

Göç, ortak tarihimizin
bir parçasıdır
(30 DK+ Ödev süresi)
Öğrenme Hedefi: Göçün herkesi ilgilendirdiğini
kavramak ve başkalarının ihtiyaç ve endişelerini
anlamak için empati kurabilmek.
Bu etkinlik, öncesinde bir ödev çalışmasını gerektirir:
“Ailemizde herhangi bir göç deneyimi ya da örneği olup olmadığını
inceleyeceğiz. Bir yerden başka bir yere temelli hareketin
(taşınmanın) göç olduğunu ve bu göçün yaşanmış bir kriz tarafından
gerçekleşmek zorunda olmadığını bilerek geçmişinizde geriye
gitmelisiniz. Konuşabildiğiniz kadar çok sayıda aile bireylerinizle,
büyük anne ve babalarınızla, yaşıyorlarsa onların da anne ve
babasıyla konuşun. Nereden geldiklerini ve şu an bulundukları yere
nasıl ulaştıklarını öğrenin. Bu yere ilk geldiklerinde onlara kimin, nasıl
yardım ettiğini sorun.
Her yerde kabul gördüler mi yoksa geri mi çevrildiler?
Dersin başlangıcında, ailelerinde göç hikayesi bulunan
öğrencilerden bu deneyimi kısaca sınıf ile paylaşmalarını, bu
paylaşımı yaparken duvar ya da beyaz tahta üzerinde büyük bir
harita kullanarak göç yolculuğunun rotasını çizmelerini isteyin.
Böylece sınıfça insanların yer değişimlerini gözlemleyebilirsiniz.
(10 dakika)
Öğrencilerden küçük gruplar oluşturmalarını isteyin ve aşağıdaki soruları tartışın: "Sınıftaki bireylerin göç
deneyimi nasıldı? Tahmin ettiğinizden fazlası var mı? Bu ailelerin göç etme durumunu siz ya da sınıf arkadaşlarınız
daha önceden biliyor muydunuz? Diğer aile üyelerinin göç hakkındaki deneyimleri nasıldı? Göç, ailelerin yaşantısını
nasıl etkilemiş? Kaç yaşındaydılar? Göçten sonra ne yaptılar, okula ya da işe başladılar mı? Eğer varsa, öğrendiğiniz bu
göç ile günümüzde gerçekleşen göç arasındaki farklar nelerdir? Bu durum, günümüz koşullarında göç eden
insanlara karşı bakışınızı değiştirdi mi?" (10 dakika)
Sınıfı tekrar bir araya getirin ve öğrencilerden son soruya verdikleri cevabı aktarmalarını isteyin. Öğrencilere,
şu anda gerçekleşen zorunlu göç hakkında ne bildiklerini sorun ve bilgi edinmeleri adına öğretmenler için
tanıtım bölümünden birkaç bilgiyi onlarla paylaşın.
Bu etkinliğin amacı, göçün yeni bir olgu olmadığını ve insanların tarih
boyunca göç ettiğini anlamaktır. Birçok aile göç olgusunu günümüzde
ya da geçmişte deneyimlemiştir ve çocukların bu durumu hepimizin
ortak tarihin bir parçası olarak görmesi önemlidir. Örneğin, göç olgusu
Avrupa genelinde yaygın olarak bilinen bir konsepttir, İkinci Dünya
Savaşı yılları boyunca ve sonrasında, 1950 ve 60'lı yıllarda ise Karayip
adalarından Avrupa'ya göç önemli hale gelmiştir.
Alternatif: Öğrenciler aile bireylerini göç deneyimlerini
paylaşmaları için sınıfa davet edebilir.

