"İşimize mi göz diktiler?"

Çalışan herkes, sadece kendi hayatını değil, ekonomiyi de canlandırarak iyileştiriyor.
Yararlı ve üretken hissetmek herkesin hakkı. #ÇalışmaHakkınaSaygı

Buradan Başla

Genç bir hukuk fakültesi mezunusun.
Ülkende savaş patlak verince can güvenliğin için
komşu ülkeye sığındın.

Vardığın sınır ilindeki kampta kalmaya senden daha fazla
ihtiyacı olan çok insan var. Bu yüzden kampa kabul edilmedin. Bu ülkede kalmaya devam edecek misin?

Başka bir ülkeye iltica etmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’ne başvurman gerektiğini öğrendin. Listedesin ama cevap
alman uzun sürecek ve kesin değil. Bekleyecek misin?

Zar zor geçimini sağlayan uzak bir akrabanın
yanına yerleştin. 13 kişilik bir aile olarak sosyal
yardımlarla geçiniyorsunuz, daha fazla yük
olmamak için bu evden ayrılacak mısın?

Hayatta kalabilmek için
İŞ VE EV BULMALISIN.

Ülke değiştirmek için insan
kaçakçılarına güvenerek
hayatını riske attın.

İş bulmak istiyorsun ama kent
merkezine çok uzaktasın.
Bu evden ayrılacak mısın?
Tarla ya da havvancılık işi bilmediğin için
nakliye ve inşaat firmalarında yine
bilmediğin ama yapabildiğin bir iş buldun.
Aylarca çalıştın ama paranı alamadın.
Burada çalışmaya devam edecek misin?

Bulunduğun sınır kentinde iş
olanakları kısıtlı. İş bulmak için
büyükşehre gidecek misin?

Hayatta kalabilmek ve ev bütçesine katkıda bulunmak için iş
arıyorsun. Bulabildin mi?

Geçici koruma kaydını buraya alman, senin için çalışma
iznine başvuracak bir işveren bulman gerek. Dil bilmediğin
için ancak merdiven altı bir atölyede çıraklık işi buldun.
Burada riskli koşullar altına girecek misin?

Kendi ayaklarının üzerinde
duramaman sebebiyle belirsiz bir süre
için insani yardıma ve başkalarının
desteğine bağımlı biri hâline geldin.

İş yerinde başına gelen
kazada kolunu kaybettin.

Hırsızlık, cinsel sömürü, sonunu
bilmediğin radikal bir harekete
dahil olmak vb. yollara girerek
hayatını zora soktun.

Ülkendesin, mahallen
bombalanmış, sular akmıyor,
elektrik yok, gıda fahiş fiyatta.
Kalmakta ısrarcı mısın?

Kamu kuruluşları ve STK’ların sağladığı dil
kursları ücretsiz fakat yemek, barınma ve yol için
para kazanmalısın. Yasadışı işler yaptığını tahmin
ettiğin biri sana az zamanda para kazanman için
yardım edecekmiş. Onu dinleyecek misin?

Ülkendeki hukuki uzmanlığın burada
karşılığını bulamıyor. Kısıtlı imkanlar,
bürokratik engeller ve ayrımcılık
sebebiyle para kazanamıyorsun.
Ülkene dönmeye çalışacak mısın?

Peki şanslı biri misin?

Silahlı çatışma arasında kaldın
ve senden haber alınamıyor

Dil kursunun saatlerine uygun bir iş
buldun ve MEB onaylı dil sertifikanı aldın.
Artık kendi ayakların üzerinde durabilir,
üreterek yaşadığın topluma katkı
sunabilirsin. Talih kuşu hâlâ seninle mi?

her zaman

pek değil

Çalışma iznin her yıl yenileniyor
ve diploma denkliğin için
başvuruda bulundun.

Olsun, iş piyasasına dahil olman,
ülkene dönmek istediğinde orayı
kalkındırabilmen için işine yarayacak.

Çalışarak kendi hayatını kazanmak, hayatta kalmak için gerekli olmadığında bile, uluslararası yasalarla
korunan bir insan hakkıdır. Hayata Destek, bugün Türkiye’de yaşayan herkesin hayatını iyileştirmek için geçim
kaynaklarını geliştirmeyi ve geleceklerini şansa bırakmayacak politikalar oluşturulmasını savunuyor.
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

www.hayatadestek.org

|

bagis.hayatadestek.org

