#Geleceğinİşaretleri / HAKLAR ve HAKİKATLER
Savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 3,6 milyon Suriyeli bugün bizimle yaşıyor ve beraber yepyeni bir hayat
trafiğine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Elinizdeki bu posterde, mültecilere dair bugünden bilgilendirmeler,
yanlış bilinenlere dair düzeltmeler ve gelecekten uyarılar ulaştıran levhalarla karşılaşacaksınız. İnsanlık hareket ediyor,
hepimiz yoldayız. #Geleceğinİşaretleri’ni hızla geçmeyin, iyi okuyun, barış içinde adil bir gelecek için hayata destek olun:
bagis.hayatadestek.org

TEMEL HAKLAR İÇİN ACİL ÇIKIŞ

ÇALIŞMA HAKKI

Suriye Savaşı 9. senesinde. Can güvenliği için
ülkesini terk etmek zorunda kalarak komşu ülkeye
yani Türkiye’ye gelen 3,6 milyon Suriyeli mülteciyle
beraber yaşıyoruz.

Türkiye’de Mart 2019 itibarıyla çalışma izni bulunan
Suriyeli sayısı yalnızca 31 bin 185.

KARŞILIKLI UYUM

KISIR DÖNGÜ TEHLİKESİ

Bugün dünyanın en kalabalık mülteci nüfusunu
barındıran Türkiye’de, birlikte yepyeni bir hayat
trafiğine ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Kırılganlık seviyesi yüksek mültecilerin yardıma ve
başkalarının desteğine bağımlı hâle gelmesi bizi
içinden çıkılamaz bir kısır döngüye hapsedebilir.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDA

KAMP HAYATI

2011’den bu yana Suriye’den gelen 3,6 milyon
mülteci, hukuki olarak ‘geçici koruma’ statüsünde,
yani hukuki zeminde ‘mülteci’ olarak kabul
edilmiyor.

‘Mülteci kampı’ diye bilinen geçici barınma
merkezlerinde Türkiye’deki mültecilerin % 3’ü, 108
bin Suriyeli yaşıyor. Kamp, doğası gereği, kurulmalı
ve toplanmalıdır.

KÖPRÜLERİ YIKMAK

SİVİL ÇOĞUNLUK

Savaştan önce 22 milyon olan Suriye nüfusunun
% 53’ü evlerine geri dönemedi. İnsani krizlerin
sonucu zorunlu yer değiştirmeler ortalama 17 yıl
sürüyor.

Savaşın başladığı 2011’den bu yana ülkemize gelen
Suriyeli nüfusun % 70’i kadın ve çocuk.

MEZAR/DENİZ

YOL AYRIMI

“Kimse çocuğunu koymaz bir bota; su, karadan
güvenli olmadıkça.” 2018’in başından bu yana
Akdeniz’in ötesinde yeni bir hayat hayal eden
2000’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Mülteci meselesine nasıl bakarsak sonuçları ona
dönüştüreceğimiz kritik bir zaman diliminde, belki
de yol ayrımındayız.

MOBİL GENÇLİK

EKONOMİK KATKI

Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 50’si, 0-18 yaş
aralığında. Yani savaş görmüş ya da savaşın yasıyla
doğmuş 1,7 milyon çocuk ve gençten söz ediyoruz.

Çalışan herkes, sadece kendi hayatını değil,
ekonomiyi de canlandırarak iyileştiriyor. Göç alan
ülkelerde yapılan araştırmalaa göre göçmen sayısı
arttıkça pasta büyüyor.

DAR GELİR & KISITLI KOŞUL

BARIŞ DİLİ

Türkiye’de yaşayan Suriyeli ailelerin % 12’si aşırı
yoksulluk, % 59’u ise orta düzeyde yoksulluk
sınırında.

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin % 95’i Türkçe
bilmek istediğini ifade ediyor. Dil öğrenmek,
toplumsal hayata/iş piyasasına katılmak için elzem.

HOŞGELDİN BEBEK

HASARSIZ GELECEK

Türkiye’de 400 binden fazla Suriyeli çocuk dünyaya
geldi. Geçici koruma altında Türkiye'de doğan
Suriyeli çocuklar gelecekte ‘vatansız’ kalma riski
taşıyor.

Ayrımcı dile ‘dur’ demeli, bu insanlık durumunu
insani bir bakış açısıyla ele alabilecek olgunluğu
göstermeliyiz.

Hayata Destek kimdir? Afetlerden etkilenen toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım
kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesine;
Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Geliştirme çalışmaları yürütüyor ve hayatı destekliyoruz.
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