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ÖZET
Bu çalışma büyük çoğunluğunu 2016 temmuz ayında ve sonrasında Türkiye’ de yaşanan
zulüm ve hak ihlalleri nedeniyle ülkelerinden ayrılıp İsveç’ e göçen bir topluluğa yönelik
yapılmıştır. Çalışma ile göçmenlerin çok çeşitli yönlerden mevcut yaşantı ve
durumlarının tespit edilmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve bunun yanı sıra
topluma katkı sağlayabilecekleri alan ve önerilerin sunulması amaçlanmıştır.
Yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü olan bu çalışmaya Kasım 2019’ da başlanmıştır. 2020
Şubat ayında 278 yetişkin ve 51 genç/çocuk katılımcı ile iki ayrı kitleye anket
çalışması düzenlenmiştir. Anket bulgularının yanı sıra sonuçlarına dair değerlendirme
ve öneriler de içeren bu rapor ise Kasım 2020’ de tamamlanmıştır.
Bu çalışmada ilk olarak, ankete verilen yanıtlar grafikler yardımıyla istatistiki veriler
şeklinde sunulmaya çalışılmıştır. Sonraki bölümlerde ise anket sorularına verilen
yanıtlar esas alınarak iş ve kariyer planlama ve dil eğitimi gibi entegrasyon ve topluma
katkı süreçleri, dini, kültürel ve manevi açılardan destek sağlanması, hizmet
hareketinin işleyişi, Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin anlatılması ile çocuk ve
gençlere dair konularda değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.
Raporun çok geniş bir yelpazede birçok konuyu ele alması bağlamında İsveç’ e göç
etmiş yeni beşeri sermayenin durum, ihtiyaç, talep ve beklentilerini azami derecede
yansıttığı düşünülmektedir. Bu nazarla rapor, sonrasında yapılabilecek projeler ve
faaliyetler için bir zemin oluşturan kaynak niteliği taşımaktadır.
Öte yandan, katılımcıların ihtiyaçlarına göre belirlenen ve raporda bahsedilen bazı konu
başlıklarında çalışma grupları oluşturularak konular daha detaylı ve nitelikli bir şekilde
ele alınabilecek ve bu minvalde topluma katkı sürecinde bir sistem ve devamlılık
sağlanabilecektir.

SAMMANFATTNING
Detta arbete har framförallt riktat sig till personer som har flyttat till Sverige efter
att ha drabbats av de orättvisor som skett i Turkiet efter juli 2016. Syftet med
arbetet har varit att ur olika perspektiv förstå migranternas nuvarande situation,
deras behov och förväntningar för att därefter kunna föreslå olika sätt för de så att
de kan bli en del av och bidra till det nya samhället.
Detta arbete är ett resultat av ett års arbete med start i november 2019. I februari
2020 har enkätundersökningar genomförts där målgruppen varit vuxna och
unga/barn. I enkätundersökningen deltog 278 vuxna och 51 unga/barn. Denna rapport
som blev klar i november 2020 innehåller dels enkätresultaten, dels en diskussion
med förslag.
I detta arbete har vi först sammanställt enkätresultaten i form av infografiker. I de
följande delarna, baserat på svaren på frågorna i undersökningen, gavs utvärderingar
och rekommendationer om olika ämnen såsom; karriärplanering och språkinlärnings
processer, kulturell och andlig utveckling och behov, förespråkande för brott mot
mänskliga rättigheter i Turkiet, och barn och ungdomar.
Med tanke på att arbetet täcker olika ämnen i olika aspekter tror man att det
representerar den nuvarande situationen, behoven, kraven och förväntningarna hos
nämnda invandrargrupp och följaktligen kvalificerar som en grund för eventuella
framtida projekt och studier.
Å andra sidan, genom att skapa arbetsgrupper om några av de ämnena i arbetet som
bestämdes av deltagarnas behov, är det möjligt att ta itu med frågorna på ett mer
detaljerat och kvalificerat sätt och att ge några metoder och kontinuitet i process för
bidrag till samhället.

SUMMARY
This study was conducted towards a group of people, the majority of which
immigrated to Sweden after leaving their countries due to persecution and human
rights violations taking place in Turkey, following July 2016. Thus, the intention of the
study is to ascertain the current situations, needs and expectations of the above
mentioned immigrant group in various aspects, as well as to introduce
recommendations for them to be able to contribute to the society they live in.
The result of one year of hard work and commitment, this study started in November
2019, continued with a survey that was conducted to two different groups of
participant (278 adults and 51 young) in February 2020 and resulted with this report
in November 2020 which includes the results of the survey as well as evaluations and
recommendations.
In the first chapter, the results of the survey were shown with charts. In the
following chapters, based on the responses from the survey, evaluations and
recommendations were given on different topics such as; integration processes e.g.
career planning and language learning, cultural and spiritual developments and needs,
advocacy for human rights violations in Turkey, and children and youths.
Given the fact that the study covers different topics in different aspects, it is
believed that it represents the current situation, needs, demands and expectations of
the said immigrant group and consequently qualifies as a basis for possible future
projects and studies.
On the other hand, by establishing work groups on some of the topics in the study
that were determined by the needs of participants, it is possible to address the
issues in a more detailed and qualified manner, and to provide some methods and
continuity in the process of contribution to society.

SUNUŞ
Son yıllarda Türkiye’ de soykırıma varan
uygulama ve olaylar nedeniyle binlerce
insan/aile
özgürce
yaşayabilecekleri
dünyanın değişik coğrafyalarına zorunlu bir
göç/cebri bir hicret gerçekleştirmektedir.
Özellikle eğitim faaliyetleriyle insanı
dolayısıyla da toplumu ve yeni bir dünyayı
sevgi diliyle buluşturabilmeyi amaçlayan bir
iyilik hareketinin mensuplarının büyük bir
kısmı zorlu yolculukların ardından dünyanın
en özgür ülkelerinden biri olan İsveç’ e de bu
vesileyle ulaşmışlardır.
Hej İnisiyatifi, İsveç'te faaliyet göstermekte
olup sosyal, kültürel, eğitim, entegrasyon,
insani yardım, girişimcilik, barış ve diyalog
temalı ihtiyaçları belirlemek, fikir ve projeler
yürütmek ile bu alanlarda çalışmalar
yapabileceklere destek olmak amacıyla bir
araya gelmiş bir gönüllüler topluluğudur.
Geçmişte
sivil
toplum
faaliyetlerine
çoğunluğu itibariyle aktif katılan, örnekleri
kendinden bir gönüllüler hareketinin
evrensel insan hakları ve adaletten
uzaklaşan ‘Yeni Türkiye’ den (insan hakları
ve hukuk alanında Türkiye’ ye benzettikleri
ülkeler de dahil) İsveç’e göç eden muhabbet
fedaileri
barış
içinde yaşanabilir ve
sürdürülebilir yeni bir dünyayı inşa etme
idealinin yarım kalmaması için asimile
olmadan dünyaya entegre olabilmenin
yollarını aramaktadır.
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Mağduriyet ve mazlumiyetlerle beraber iltica
yolculuğu gibi zorlu bir sürecin ardından
hizmet hareketi gönüllüleri karar alma
süreçlerine daha fazla katılım, şeffaflık gibi
güncel taleplerinin yanı sıra sürecin doğal
sonucu olarak kaygıları-memnuniyetleri,
rehberlik, danışmanlık, aktivite gibi ihtiyaç ve
taleplerini de hep birlikte çöz(ümle)mek
durumundadır. Bu doğrultuda tecrübe ile
yeniliklerin birleştirilmesi çok daha fazla
anlam kazanmaktadır.
"Hej! Bir Fikrim Var!" anketi ile İsveç'teki
hizmet hareketine ait beşeri sermayenin
durumu gerçek verilere oldukça yakın olarak
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anketin sonuçları ile başkaca katkı, görüş ve
önerilerinizi
Hej
İnisiyatifi’
ne;
hejproje@gmail.com
adresinden
ulaştırabilirsiniz.
Ankete katılan ve çalışmalar
desteğini
esirgemeyen
Hej
gönüllülerine teşekkür ederiz.

süresince
İnisiyatifi

Bu çalışmanın başta katılımcı kitlemiz ve
İsveç'teki tüm göçmenler olmak üzere,
benzer sorunlar yaşayan diğer ülkelerdeki
göçmenlerin ve onlarla yurtlarını paylaşan
toplumların entegrasyon süreçlerine katkı
sağlamasını temenni eder, çalışmamızın
sonuçlarını göç ve entegrasyon konusunda
çalışmalar yürüten tüm kişiler ile resmî
kurum ve sivil toplum kuruluşlarının
istifadesine sunarız.

01

I. GİRİŞ
İnsanlık tarihinde sürekli olarak gündemdeki yerini koruyan göç, bitmeyen bir gerçektir. Kavimler
göçü olarak bilinen 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçü Avrupa’ nın
yeniden şekillenmesine sebep olmuştur. Takvimde yeni bir milad Hz. Muhammed (s.av.) ve
beraberindeki müslümanların hicreti -şimdilik- 1400 yıllık medeniyetin başlangıcı olmuştur. Yeni
ülkeler ve yeni yaşamlar kurduran coğrafi keşifler gibi tüm göçlerin, nedenleri ve sonuçları
bakımından çağların ve medeniyetlerin değişmesi ve gelişmesinde çok önemli rolü vardır. Şüphesiz
toplumlar üzerindeki etkisinden daha çok, göçler bizzat göçen birey ve aileler üzerinde kalıcı
tesirlere neden olmuştur. Her göç yolculuğu insanların hayatlarının psikolojik, sosyal, ekonomik
kısaca her anlamda altüst olduğu bir durum ortaya çıkarmaktadır. Birçok yeniliğin yanında
zorlukları da barındırmaktadır. Hayatın yeniden kurulmasında uyum sürecinin kolaylaştırılması
büyük önem taşımaktadır.
“Hej! Bir Fikrim Var!” anket çalışması “Yeni Türkiye”nin hukuk ve adalete dayalı yönetim yerine
eskisini aratacak ölçüde otoriterleşmesi nedeniyle İsveç’ e yeni gelen mülteci ve/veya göçmenlerin
mevcut durum, ihtiyaç ve taleplerinin tespiti, entegrasyonu ve sivil toplum faaliyetlerine katılım
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Doğru bilgiye iyi toplanmış, sağlıklı veriler ile ulaşılır. Bu çalışmada gerekli bilginin elde edilmesi
için insanlardan fikirleri, duyguları, sosyal ve eğitim durumları ile talep ve beklentileri hakkında
açık ve kolay anlaşılır sorular sorularak bilimsel bilgiye ulaşmada en önemli temel kaynaklardan biri
olan anket yöntemi tercih edilmiştir.
Veri toplama insanlarla yüz yüze ya da çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla irtibat kurmayı gerektirir.
Anket çalışmasının hazırlık, uygulama ve sonuçlarının duyurulması gibi her aşamasında en çok
önem verilen hususlardan biri olarak, katılımcılığa azami özen gösterilmiştir. Ancak İsveç gibi geniş
bir coğrafya ve dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan insanlarla irtibata geçmekteki sınırlı şartlar
da değerlendirilerek, karşılıklı görüşme ve online yöntemlerden birlikte yararlanılmıştır. Bununla
beraber genel olarak hedef kitleye ulaşabilmek adına katılımcıların kendini güvende hissederek
ankete daha kolay katılımlarını sağlamak için katılımcıları olabildiğince anonim hale getirmeye
gayret edilmesi, katılımcıların kimliğinin ve verilerinin doğruluğunun kontrol edilememesi sonucunu
da barındırmaktadır.
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Hej! Bir Fikrim Var! anketi 5 bölümden oluşmaktadır ve 2 farklı
gruba uygulanmıştır. Yetişkin Anketi toplam 44 sorunun yer aldığı
5 bölümden oluşmaktadır:
- Demografik Özellikler
- Durum Tespiti
- Katılımcıların Genel Profili
- Düşünce, Talep, Beklenti ve Öneriler
- Geleceğe Dair
Ankette kimliği ortaya çıkaracak ad ve iletişim bilgileri gibi şahsi
bir bilgi istenmemiştir. Anketi tamamlamak yaklaşık 15 dakika
sürmektedir. Her soruya cevap vermek istemeyenler için 'Belirtmek
istemiyorum' seçeneği de tercih edilebilmektedir.
Anket hem olgusal soruları hem de katılımcıların görüşlerinin veya
algılarının sorulduğu tutum sorularını içermektedir. Katılımcıların
anket içinde ifade edemediği, ayrıca belirtmek istediği duygu ve
fikirlerini açıklamasına olanak veren 6 adet açık uçlu soru da
bulunmaktadır. Bu tür sorular cevaplayıcı için zor, zahmetli ve
ayrıca cevaplanma oranı düşük olsa da kıymetli yanıtlar
barındırmaktadır.
İsveç genelinde duyurulan ve her yaş grubuna hitap eden “Hej! Bir
Fikrim Var!” anketi; 2020 yılının 10-25 Şubat tarihleri arasında 277
yetişkin ve 52 çocuk/genç tarafından internet üzerinden online
olarak yanıtlanmıştır. Mevcut yanıtlarla tam sayım, gerçek veriye
en yakın bilgilere ulaşılmıştır.
Yanıtlara dair verilerin kontrol edilerek incelenmesi sonucu hatalı
olarak yapılan girişler tespit edilmiş ve temizlenmesiyle sağlıklı bir
veri tabanı oluşturulmuştur. “Hej! Bir Fikrim Var!” anket
çalışmasıyla elde edilen verilerin muhafazası ve kullanımı Hej
İnisiyatifi tarafından uluslararası kural ve etik ilkeler çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.
Anket sonuçlarının hem analizi ve kapsamlı değerlendirilmesi hem
de özellikle açık uçlu sorulara verilen yanıtların yayına hazır hale
getirilmesi ciddi bir emek ve çalışma gerektirmiştir.
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Anketin ön sonuçları ve hazırlanan özet infografikleri 1 Mart 2020 tarihinde ankette bildirilen
adresten online olarak yayınlanmıştır.
Yanıtlar çapraz değerlendirmelere tabi tutulmuş ve öneriler ortak akılla oluşturulmuştur. Açık
uçlu sorulara verilen yanıtlar tasnif edilerek şeffaf bir şekilde marjinal düşünceleri de kapsayarak
raporlanmıştır.
Anket sonuçları; cinsiyet, yaş grubu, eğitim düzeyi, medeni hal, coğrafi dağılım gibi İsveç’teki
mevcut beşeri sermayenin durumu, ihtiyaç, talep ve beklentilerini azami derecede
yansıtabilmektedir. Dolayısıyla genel veya daha dar bir dairede çeşitli çalışma ve değerlendirmeler
ile anket sonucunda tespit edilen eğitim, kültür, entegrasyon ve mesleki alanlarla ilgili yapılacak
projeler ve faaliyetler için ciddi/kitabi/bilimsel bir zemin oluşturabilecektir.
Raporun ilerleyen bölümlerinde sırasıyla Anket Sonuçları ve Analizi, Genel Değerlendirme ile Sonuç
bölümleri yer almaktadır. Anket soruları ve ankete ilişkin bazı önemli sayılar da ekte
sunulmaktadır.
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II. ANKET
SONUÇLARI VE
ANALİZİ
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II. ANKET SONUÇLARI VE ANALİZİ
Bu bölümde yetişkin ve çocuk anketlerinde katılımcılara yöneltilen her bir soruya verilen yanıtlar
grafiklerle birlikte konu başlıklarına göre detaylı yer alacaktır. Anketteki sıralamasına sadık kalarak ilgili
konu başlıklarına göre her bir soruya ilişkin yanıtlara dair bir durum tespiti ile birlikte elverdiğince her
yanıta ilişkin kısa değerlendirme ve önerilere de yer verilecektir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki ankete
son katılım 25/02/2020 tarihinde olup, aşağıdaki bütün durum tespitleri, değerlendirme ve öneriler o
tarihe kadar katılımcılardan edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

A. YETİŞKİN ANKETİ
1. BÖLÜM: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Katılımcıların demografik özelliklerinin ortaya konmasını hedeflediğimiz bu bölümde 11 soruya 277 katılımcı
cevap vermiştir. Aşağıdaki kısımda verilen cevaplara göre grafikler, öne çıkan cevapların yazıldığı ‘Durum’
kısmı ve ‘Değerlendirme ve Öneriler’ kısmı bulunmaktadır.

1.1. KATILIMCILARIN CİNSİYETİ
Anketin ilk sorusu olan ‘Cinsiyetiniz’ sorusuna katılımcıların %63'ü (172 katılımcı) Erkek ve %37’'si de (101
katılımcı) Kadın cevabını vermiştir. Katılımcıların %1,4’ ü ise (4 katılımcı) cinsiyetini belirtmek istememiştir.
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YETİŞKİN ANKETİ - 1. BÖLÜM

1.2. KATILIMCILARIN YAŞ ARALIKLARI
‘Yaş aralığınız’ sorusuna katılımcıların üçte ikisi, %67,8'i (185 katılımcı) 25-40 yaş, %26,4’ü (72 katılımcı)
41-65 yaş ve %5,5’i de (15 katılımcı) 18-24 yaş cevabını vermiştir. 66 yaş üzeri olduğunu belirten sadece 1
katılımcı olmuştur.

1.3. KATILIMCILARIN EĞİTİM DURUMLARI
‘Eğitim durumunuz’ sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu, %70'i (190 katılımcı) Üniversite olarak
cevap vermiştir. Katılımcıların %16’sı (43 katılımcı) Yüksek Lisans mezunu olduğunu belirtirken, Doktora
mezunu olduğunu belirtenler ise yaklaşık %7’dir (18 katılımcı).
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YETİŞKİN ANKETİ - 1. BÖLÜM

1.4. KATILIMCILARIN MEDENİ HALLERİ
‘Medeni Haliniz’ sorusuna katılımcıların %55'i (150 katılımcı) Evli ve 1 ya da 2 çocuklu şeklinde cevap
vermiştir. Katılımcıların %21’i (56 katılımcı) Evli ve 3 ya da üstü çocuklu olduğunu belirtirken, Bekar
olduğunu belirtenlerin oranı ise %10 (28 Katılımcı) olmuştur.

1.5. KATILIMCILARIN AİLE BİRLEŞİMİ DURUMLARI
'Evli iseniz, aile birleşimi vb. yollar ile İsveç'e gelmesini beklediğiniz (çekirdek) aile üyeniz var mı?'
sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu, %92’si (253 Katılımcı) 'Hayır, yok' şeklinde cevap verirken geri
kalan %8'i de (23 Katılımcı) 'Evet, var' seçeneğini işaretlemiştir.
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YETİŞKİN ANKETİ - 1. BÖLÜM

1.6. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TEKİ YASAL DURUMLARI
Katılımcıların %63’ünün (172 katılımcı) Oturum iznim var şeklinde cevapladığı ‘İsveç'teki yasal durumunuzu
aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?’ sorusuna katılımcıların %35’ i de (96 katılımcı)
Oturum izni bekliyorum diyerek cevap vermiştir. Geriye kalan yaklaşık %2 ise (5 katılımcı) İsveç
vatandaşıyım seçeneğini işaretlemiştir.

1.7. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE YAŞADIKLARI SÜRE
‘İsveç'te ne kadar süredir yaşıyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yarısına yakını, %47’si (129 katılımcı) 2 yıl
ile 5 yıl arası şeklinde cevap vermiştir. Cevaplar arasında ikinci en fazla oranı yaklaşık %21 (57 katılımcı) 6
ay ile 1 yıl arası cevapları oluştururken %18’i (49 katılımcı) ise 6 aydan az seçeneği işaretlemiştir. 5 yıldan
fazla süredir İsveç’te yaşayanların oranı ise %2 (5 katılımcı) civarındadır.
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1.8. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TEKİ DURUMLARININ TESPİTİ
Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği ‘Aşağıdaki ifadelerden hangisi İsveç'teki durumunuzu en iyi şekilde
açıklamaktadır?’ sorusuna %47 oranında (131 katılımcı) SFI, SAS vb. oturum sonrası dil kurslarına
katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. Yaklaşık %36 oranında (99 katılımcı) Oturum öncesi gönüllü dil
kurslarına katılıyorum seçeneğinin de işaretlendiği bu kısımda katılımcıların %5'i de (14 katılımcı) Süresiz
kontratlı (kadrolu) bir işte çalışıyorum cevabını vermiştir.
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1.9. KATILIMCILARIN İSVEÇ’T E YAŞADIKLARI BÖLGELER
Katılımcılara dört farklı seçeneğin sunulduğu ‘Yaşadığınız yer İsveç Göçmen Dairesi'nin (Migrationsverket)
hangi bölgesinde yer almaktadır?’ sorusuna katılımcıların %38'i (99 katılımcı) Stockholm, %29'u (76
katılımcı) Göteborg ve %28’i de (72 katılımcı) Malmö olarak cevap vermiştir.

1.10. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE YAŞADIKLARI YERLEŞİM
YERLERİNİN NÜFUS ARALIKLARI
‘’Yaşadığınız yerleşim yerinin nüfusu nedir?’ sorusuna katılımcıların %30’u (79 katılımcı) 250.001+ olarak
cevaplamıştır. İkinci en büyük yüzdeliği oluşturan cevap ise yaklaşık %18 ile (48 katılımcı) 1-2000
olmuştur. Yaklaşık aynı orana sahip diğer iki cevap ise şu şekildedir; %13 ile (35 katılımcı) 10.001-50.000
ve %12 ile (32 katılımcı) 50.001-100.000.
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1.11. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TEKİ KONUT DURUMLARI
‘Yaşadığınız yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tanımlamaktadır?’ sorusuna %46 oranında (122
katılımcı) Devlet tarafından sağlanan ev cevabı verilirken, Kendi kiraladığım ev cevabını verenlerin oranı ise
%44 olmuştur. Katılımcıların %4'ü ise Kampta kaldıklarını belirtmişlerdir.
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DEĞERLENDİRME VE
ÖNERİLER
Genel olarak anketi yanıtlayanların hedef kitleyi güçlü bir şekilde
temsil ettiği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte mevcut erkek –
kadın oranı düşünüldüğünde, ankete katılan kadınların sayıca az
olduğu da gözlemlenmektedir. Bu durumun, kadınların sivil toplum
faaliyetlerine katılımlarının daha düşük olduğunu gösteriyor olma
ihtimaliyle birlikte, anketin duyurulma aşamasında kadınlara
yeterince ulaşılamadığını da gösteriyor olabilir. Hedef kitlenin yaş
ortalamalarına bakıldığında genel itibari ile “hayatlarının baharında”
olduğu söylenebilir.
Katılımcı kitle “aile” görünümündedir. Burada dikkat çeken ilk
husus, ankete katılan 207 evli katılımcının 400 civarında
çocuklarının olmasıdır. Bu da ortalama, evli katılımcıların sayısının
iki katı kadar çocuk nüfusunun olduğunu göstermektedir. Bu
durum, anketin geneli düşünüldüğünde, katılımcıların endişe
duyduğu veya destek talep ettiği konuların başında yurt dışında
olmanın getirmiş olduğu zorluklar çerçevesinde aile konuları ile
çocukların eğitim ve terbiyesinin gelmesini anlaşılır kılmaktadır.
277 katılımcının 256'sı dil kurslarına veya farklı bir eğitime
katıldıklarını belirtmişlerdir. Oturum öncesi katılımcıların tamamına
yakınının gönüllü dil kurslarına katılması önem arz etmektedir.
Doğru bir başlangıcı tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum,
katılımcıların ülkeye entegre olmak ve hayat kalitelerini artırmak
için İsveççe öğrenmeye önem verdiklerini göstermektedir.
Katılımcıların İsveç'in geniş coğrafyası ve nüfus yoğunluğu ile
uyumlu olarak ikamet ettikleri gözlenmiştir. Sonuçlara göre
katılımcıların %35'inin 10.000 ve altı nüfuslu küçük yerleşim
yerlerinde, %30'unun da büyük şehirlerden birinde (Stockholm,
Göteborg, Malmö) yaşadığı görülmektedir.
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Anketin ilk bölümündeki konularla ilgili sözkonusu değerlendirmelere
ilişkin olarak olası öneriler aşağıda sunulmaktadır.

01

KATILIMCILARIN EĞİTİM SEVİYESİNİN
YÜKSEKLİĞİ

İsveç’e iltica edenlerin ortalama 4-5 yıl eğitimli olduğu göz önüne
alındığında anketi yanıtlayanların 15-16 yıl eğitim seviyesiyle diğer
göçmen profiline göre ciddi bir farklılığa sahip oldukları ortaya
çıkmaktadır. Eğitim seviyesi oldukça yüksek olduğu gözlemlenen
katılımcıların denklik ve mesleki uyum konusunda desteğe ihtiyacı
olabilecektir.

02

AİLE BIRLEŞİMİ DURUMU OLANLARA
DESTEK

İsveç’e gelmesini beklediği aile üyesi bulunan katılımcılara, imkanlar
ölçüsünde, süreci takiplerinde ve resmi işlemlerinde destek ile bilgi ve
tecrübe paylaşımı sağlanabilir.

03

KATILIMCILARIN REHBERLİK
İHTİYAÇLARI

Katılımcıların ⅔'ünün iltica sürecinin önemli bir bölümünü tamamladığı
ancak yaklaşık ⅓'ünün de oturum izinlerinin olmadığı görülmektedir.
Her iki grup katılımcının da önemli bir rehberlik ihtiyacı olduğu
düşünülmektedir.

04

FAALİYETLERİN PLANLANMASINDA
YERLEŞİM YERİ FAKTÖRÜ

Katılımcıların yaklaşık %60'ının 100 binden az nüfusa sahip yerleşim
birimlerinde yaşıyor olması yapılacak faaliyetlerde nüfusun bu dağınık
yapısı dikkate alınarak planlanmasını ve katılım için uygun
alternatiflerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
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2. BÖLÜM - DURUM TESPİTİ
Katılımcıların son yıllardaki yaşantıları ile ilgili durumlarının tespiti hedeflenen bu bölümde 8 adet soru
bulunmaktadır. Her soruya farklı sayıda katılımcının cevap verdiği bu bölüm ile ilgili grafikler, durum
değerlendirmesi ve öneriler kısmı aşağıdaki gibidir.

2.1. KATILIMCILARIN YAŞAMLARINDAN MEMNUNİYETLERİ

277 katılımcının yanıtladığı ‘Genel olarak
bugünlerde
yaşamınızdan
ne
kadar
memnunsunuz?’ sorusu 10'lu ölçek şeklinde
sorulmuştur. Cevaplara göre, yaşamından çok
memnun olduğunu ifade edenlerin oranı %14
olup (40 katılımcı), hiç memnun olmadığını ifade
edenlerin oranı ise %1'dir (3 katılımcı). En büyük
oranı ise yaşamından memnun olduğunu ifade
eden
%44’'lük
kesim
(121
katılımcı)
oluşturmaktadır.
Katılımcıların
bugünlerde
yaşamlarından
ortalama 6.7 / 10 puanla memnun oldukları
anlaşılmaktadır.
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Memnuniyet oranının yüksekliğine bakıldığında
katılımcıların İsveç'teki yeni yaşamlarına uyum
konusunda genel itibariyle adapte olabildiklerini
söyleyebiliriz. Bu bağlamda, topluma katkı
sağlama potansiyeli taşıyan bu kitleden daha
fazla istifade edilebileceği akla gelmektedir.
Bununla birlikte, yaklaşık %10’'luk bir kesimin
hayatlarından
memnun
olmadıkları
görülmektedir. Bu kitlenin de hayatlarındaki
memnuniyetsizlik
nedenlerinin
öğrenildiği
takdirde giderilmesine yardımcı olunabilir.
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2.2. KATILIMCILARIN HİSSİYATLARI

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 277
katılımcının cevapladığı ‘İsveç’ te yaşamanın sizde
oluşturduğu
hisler
nelerdir?’
sorusuna
katılımcıların büyük bir kısmı, %87'si (239
katılımcı) Özgür-Güvende hissediyorum cevabını
vermiştir. Gurbette hissediyorum diyenlerin oranı
%51 (142 katılımcı) olarak görülmekte iken,
kendini Dışlanmış hissediyorum diye ifade
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eden katılımcıların oranı ise %10'dur (27 katılımcı).
Katılımcıların çoğunun hissiyatları genel itibariyle
olumludur. Ancak sayı itibariyle az da olsa kendisini
yalnız, yetersiz ve dışlanmış hissettiğini belirten
kişiler de bulunmaktadır. Psikolojik destek de
alınarak bu kişilere yardımcı olunabilir.
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2.3. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 276
katılımcının cevapladığı ‘İsveç'te daha çok hangi
konularda zorluklar yaşıyorsunuz?’ sorusu 5'li
ölçek şeklinde sorulmuştur. En çok işaretlenen
ve yaklaşık aynı sayıda katılımcının işaretlediği
üç seçenek şu şekildedir: Katılımcıların %42'si
(117 katılımcı) Dil öğrenmede, %40'ı (111
katılımcı) İş bulmada, ve %40'ı (110 katılımcı)
Memleket-Aile özleminde zorluklar yaşadığını
belirtmiştir.
Yeni bir coğrafyada iltica/entegrasyon süreci
yaşayan katılımcıların iş bulma, dil öğrenme,
insanlarla-kurumlarla ilişkiler, memleket-aile
özlemi gibi konularda doğal bir zorluk yaşadığı
gözlenmektedir.
Katılımcıların
aralarındaki
sosyal ilişkiler, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma bu sorudaki diğer yanıtlara pozitif
olarak yansımıştır.
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- İş bulmada zorluk yaşayan katılımcıların
İsveç'te bulundukları süre, oturum izinlerinin
olup olmaması, yabancı dil seviyeleri gibi
etkenlerle
birlikte
değerlendirilerek
bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı şeklinde
çalışmalar yapılabilir.
- Sivil toplum faaliyetlerine dil öğretimi,
danışmanlık gibi katkı sunacak katılımcılarla bu
tür ihtiyaçları olan katılımcılar biraraya
getirilerek çözümler geliştirilebilir.
- Oturum süreci ve işleyişi, İsveç'in çeşitli
bölge/kommun'lerinin konut, iş, eğitim, güvenlik
vb. konulardaki avantaj, dezavantajları, devlet
desteği ve konut politikasının şartları, yasal
konularda ve parasal konularda dikkat edilmesi
gereken hususlar hakkında bir bilgi ve deneyim
kaynağı oluşturulması belirsizlik ve kaygıları
önemli ölçüde giderebilir.
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2.4. KATILIMCILARIN KENDİ ADLARINA DUYDUKLARI KAYGILAR

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 275
katılımcının
cevaplandırdığı
‘İsveç'teki
yaşamınızla ilgili olarak KENDİ ADINIZA kaygı
duyduğunuz konuları derecelendirebilir misiniz?’
sorusu 5’li ölçek şeklinde sorulmuştur.
Katılımcıların yarısına yakını, %47'si (130
katılımcı) Tecrübe ve yeteneklerine uygun iş
bulamamak noktasında kaygılı olduklarını
belirtmişlerdir.
İsveççe
öğrenememek
noktasında kaygısı bulunanların oranı %33 (97
katılımcı)
olarak
gözlemlenirken,
Kendi
değerlerinden uzaklaşma kaygısı olanların oranı
ise %26'dır (71 katılımcı).
Katılımcıların, İsveççe öğrenememe, tecrübe ve
yeteneklerine uygun iş bulamama gibi
entegrasyon konularında kaygı duydukları,
ayrıca kendi değerlerinden uzaklaşmak-kopmak
ve
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aidiyet hissedebilecekleri sosyal bir ağa dahil
olamamak gibi konularda da kaygıları olduğu
tespit edilmektedir.
- Sivil toplum faaliyetlerine dil öğretimi, iş kariyer danışmanlık gibi alanlarda katkı sunacak
katılımcılarla bu tür ihtiyaçları olan katılımcılar
bir araya getirilerek çözümler geliştirilebilir.
- Kendi değerlerinden uzaklaşma-kopma ve
aidiyet hissedebilecekleri sosyal bir ağa dahil
olamama kaygısını belirtenlerin ihtiyaçlarını
daha
detaylı
araştırıp,
çözümler
geliştirilebilecek çalışma grupları oluşturulabilir.
- Sosyalleşmek için lokal, dernek gibi yapılar
yaygınlaştırılabilir ve düzenli sosyal aktiviteler
yardımıyla kültürümüzle bağımız korunabilir.
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2.5. KATILIMCILARIN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI ADINA DUYDUKLARI KAYGILAR

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 261
katılımcının
cevaplandırdığı
‘İsveç'teki
hayatınızla ilgili EŞ ve ÇOCUKLARINIZ adınıza
kaygı duyduğunuz konuları derecelendirebilir
misiniz?’ sorusu 5'li ölçek şeklinde sorulmuştur.
Katılımcıların yarısından fazlası, %51'i (134
katılımcı) Asimile olmak, kendi kültürümüzden
kopma tehlikeleri noktasında kaygı taşıdıklarını
belirtmiştir. Entegrasyon problemleri yaşamaları
noktasında kaygısı bulunanların oranı %37 (96
katılımcı) olarak gözlemlenirken en az kaygı
duyulan konu ise %12 (32 katılımcı) ile İsveç'te
oturum almaları olmuştur.
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Katılımcıların, eş veya çocukları adına asimile
olmak, kendi kültürümüzden kopma tehlikeleri
ve entegrasyon problemi yaşama konularında
kaygı duydukları; ayrıca İsveç'te oturum alma,
İsveççe öğrenme, güvende yaşama ve iş bulma
gibi konularda da kaygı duydukları tespit
edilmektedir.
- Asimile olmak, kendi kültürümüzden kopma
tehlikeleri ve entegrasyon problemi yaşama
kaygısını belirtenlere yönelik sivil toplum
faaliyetlerine özellikle rehberlik, mentörlük,
danışmanlık katkısı sunacak katılımcılarla
çözümler geliştirilebilir.
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2.6. İSVEÇ'TE KATILIMCILARI ETKİLEYEN VEYA ETKİLEYEBİLECEK
DURUMLAR

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 276
katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç'te GENEL
OLARAK
sizi
etkileyen/etkileyebileceğini
düşündüğünüz
sorunları
derecelendirebilir
misiniz?’ sorusu 5'li ölçek şeklinde sorulmuştur.
%54 (148 katılımcı) oranında katılımcının
işaretlediği ve en çok işaretlenen iki seçenek
Konut sorunu ve Sağlık sistemi olmuştur. En az
işaretlenen seçeneğin ise %16 (45 katılımcı) ile
'eğitim sistemi' olduğu görülmektedir.
Ankete katılanların yarıdan fazlası (148
katılımcı) konut ve sağlık sisteminin yetersiz
olması sorunlarından etkilendiğini/etkileneceğini
ifade etmiştir.
Öte yandan, ülkenin bazı bölgelerinde
mültecilere olumsuz bakışın hissediliyor olması
ve İslamofobinin Avrupa genelinde yükseliyor
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olması gibi kaygılar nedeniyle ulusal ve yerel
kurumlar nezdinde farkındalık oluşturulabilir.
- Özellikle yeni gelen ve İsveçteki sistemlere
yabancı olan bireylerde oluşan kaygıyı
giderebilmek adına mevcut sağlık sistemi
işleyişine ve konut bulma hususunda izlenecek
yollara dair bir ön bilgilendirme ve seminerlerin
yapılması faydalı olacaktır.
- İsveç'teki mültecilere ilişkin politika, yasa ve
uygulamaların güncel olarak takibi yapılarak bu
konuda hedef kitlenin bilgilendirilmesinin yanı
sıra bu kişilerin yaşadığı sorunlar ve taşıdığı
kaygıların ilgili mercilere etkin bir şekilde
iletilmesine yönelik, göç ve iltica konularında
çalışmalar yapacak gönüllü bir çalışma grubu
kurulması önerilmektedir.
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2.7. KATILIMCILARIN DİNİ TERCİHLERİNDEN DOLAYI YAŞADIKLARI
ZORLUKLAR

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 228
katılımcının
cevaplandırdığı
‘Dini/inanç
tercihleriniz nedeniyle yaşadığınız sorunlar
varsa, hangi durumlarda ne gibi sorunlar
yaşıyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların %59'u
'Eğitim alırken', %56'sı 'Sosyal faaliyetlerde' ve
%39'u da 'Çalışırken' ibadet için yer ve zaman
bulma
noktasında
problem
yaşadığını
belirtmiştir. Diğer bir seçenek olan güvenilir
yiyecek ve içecek bulma noktasında da
katılımcıların %54'ünün 'Sosyal faaliyetlerde',
%43'ünün 'Eğitim alırken' ve %38'inin de
'Komşuluk ilişkilerinde' problem yaşadıkları
görülmektedir.
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- Helal ve güvenilir gıda ile ilgili düzenli ve
güncel bilgileri sağlayacak bir çalışma grubu
kurulabilir.
- Çocukların spor derslerinde giyinme ve duş
almada mahremiyete riayet edilmesine yönelik
kurumlar nezdinde farkındalık oluşturulabilir, bu
konudaki hassasiyetlerin olabileceği ilgili
kurumlara usulünce iletilebilir.
- Özellikle “en çok” belirtilen “ibadet için yer ve
zaman bulma” sorununun yaşandığı “eğitim ve
“sosyal ortamlar”dan sorumlu olduğu düşünülen
kurumlar başta olmak üzere bu sorunun
giderilmesinde katkı sağlayacak kurum, kuruluş
ve kişilerle konu hakkında iletişim sağlanarak
farkındalık
oluşturulması
ve
çözümler
geliştirilmesi gerekmektedir.
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2.8. KATILIMCILARIN YAŞADIKLARI DİĞER ZORLUKLAR, SORUNLAR VE
KAYGILAR
'Bu bölümdeki sorularla ilgili eklemek istediğiniz diğer sorunlar, zorluklar ya da kaygılarınız nelerdir?'
açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar, derlenerek konusuna göre ilgili bölümlerde yer almaktadır.

3. BÖLÜM - KATILIMCILARIN GENEL PROFİLİ
3.1. KATILIMCILARIN YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI FAALİYETLER

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 271 katılımcının cevaplandırdığı ‘Yapmaktan en çok
hoşlandığınız faaliyetler nelerdir?’ sorusu 5’li ölçek şeklinde sorulmuştur. Katılımcıların büyük
çoğunluğunun, %88'inin (239 katılımcı) Ailemle vakit geçirmek olarak cevap verdiği görülürken diğer
öne çıkan iki cevap ise %72 ile (195 katılımcı) Gezi-Piknik ve %67 ile de (183 katılımcı) Eş, dost,
arkadaş ziyareti olmuştur.
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3.2. KATILIMCILARIN YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI DİĞER FAALİYETLER

'Varsa yapmaktan hoşlandığınız diğer faaliyetleri yazar mısınız?' açık uçlu sorusuna ise yeni kişilerle
tanışmak, fika yapmak, yardım faaliyetlerine katılmak, tamirat, dikiş, bahçe bakımı, kuş beslemek, bilgisayar
oyunu oynamak, yemek yapmak, açık havada kamp, seyahat etmek şeklinde yanıtlar verilmiştir.

3.3. KATILIMCILARIN YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI VEYA
HOŞLANABİLECEKLERİ SPOR DALLARI

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 277 katılımcının da cevaplandırdığı ‘Yapmaktan hoşlandığınız yada
hoşlanacağınızı düşündüğünüz spor dallarını işaretler misiniz?’ sorusuna katılımcıların %75’ i (209 katılımcı)
Yüzme cevabını vermiştir. Masa tenisi - Tenis cevabını verenlerin oranının %48 (132 katılımcı) olduğu
görülürken en az seçilen spor dalı ise %5 ile (13 katılımcı) İnnebandy olmuştur.
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3.4. KATILIMCILARIN YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI VEYA
HOŞLANABİLECEKLERİ SANATSAL FAALİYETLER

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 262 katılımcının cevaplandırdığı ‘Yapmaktan hoşlandığınız yada
hoşlanacağınızı düşündüğünüz sanatsal faaliyetleri işaretler misiniz?’ sorusuna katılımcıların %59'u (154
katılımcı) Enstrüman çalmak cevabını vermiştir. Fotoğraf cevabını verenlerin oranının %51 (135 katılımcı)
olduğu görülürken Sinema - Tiyatro cevabını verenler ise %35 oranındadır (92 katılımcı).
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3.5. KATILIMCILARIN ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI SEKTÖRLER VE SÜRELERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 264
katılımcının cevaplandırdığı ‘Daha önce çalıştığınız
sektörler ve süreleri nelerdir?’ sorusunun
cevaplarında öne çıkan iki seçenek eşit oranda %23
(62 katılımcı) katılımcının işaretlediği; Özel Sektör
1-3 yıl ve Özel Sektör 10+yıl olmuştur. 10+yıl Vakıf,
Dernek, Sendika vb. sivil toplum hizmet faaliyetleri
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seçeneğini işaretleyenlerin oranının ise %20 olduğu
görülmektedir.
Bu soruyu yanıtlayan katılımcıların % 69 (182
katılımcı)’ unun özel sektör, % 51 (135 katılımcı)’ inin
sivil toplum hizmetleri ve % 24 (64 katılımcı)’ ünün
de kamu sektöründe tecrübesi bulunduğu
görülmektedir.
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3.6. KATILIMCILARIN TECRÜBE ETTİĞİ ÇALIŞMA SAHALARI VE SÜRELERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 277
katılımcının cevaplandırdığı ‘Tecrübe ettiğiniz
çalışma sahaları ve süreleri nelerdir?’ sorusuna
katılımcıların %62'si (174 katılımcı) Eğitim
cevabını vermiştir. Sivil Toplum Hizmet Çalışanı
olduğunu belirtenlerin oranının %38 (105
katılımcı) olduğu görülürken Ticaret - İş Adamı Girişimci
cevabını verenler ise %14 (40
katılımcı) oranındadır .
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Bu soruyu yanıtlayanların % 48 (127
katılımcı)'inin 10 yıldan daha fazla iş hayatında
tecrübesi bulunduğu görülmektedir. Ayrıca 277
kişinin katıldığı anket içerisinde 264 kişinin bu
soruyu yanıtlamasıyla % 95’inin en az 1 yıl iş
hayatına katılmış olduklarını da gözlemliyoruz .
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3.7. KATILIMCILARIN DİL BECERİLERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 277 katılımcının da cevaplandırdığı ‘Bildiğiniz diller ve
seviyeleri nelerdir?’ sorusunda en çok işaretlenen diller İsveççe, İngilizce ve Arapça olmuştur. İsveççe
dilini işaretleyenlerin (251 Katılımcı) yarısından çoğu, %53'ü (133 katılımcı) başlangıç seviyesinde
olduklarını, %10'a yakını da (24 katılımcı) iyi derece İsveççe bildiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
%81'i (225 katılımcı) farklı seviyelerde İngilizce bildiklerini belirtmişlerdir.
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3.8. KATILIMCILARIN SİVİL TOPLUM TECRÜBELERİ

Ankete katılanların %87'sinin (240 katılımcı) cevaplandırdığı ‘Sivil toplum faaliyetlerinde görev
aldıysanız, kurum/kuruluşların türleri ve süreleri nelerdir?’ sorusuna %68 (163 katılımcı) Dernek, Vakıf
vb. cevabını vermiştir. Sendika, Meslek Örgütü, Siyasi Parti vb. cevabını verenler ise %10 (23 katılımcı)
oranındadır.
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3.9.

KATILIMCILARIN SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 248 katılımcının cevaplandırdığı ‘Sivil toplum faaliyetlerinde
görev aldıysanız, faaliyet konuları ve süreleri nelerdir?’ sorusuna katılımcıların %51’ i (127 katılımcı)
Gençlik - Eğitim - Mentörlük cevabını vermiştir. Sosyal yardımlaşma cevabını verenlerin oranının %40
(100 katılımcı) olduğu görülürken Kültür-Sanat cevabını verenler ise %12 (30 katılımcı) oranındadır.
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3.10. KATILIMCILARIN SİVİL TOPLUM TECRÜBELERİNİN DÜZEY VE SÜRESİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 219 katılımcının cevaplandırdığı ‘Bugüne değin hangi düzeyde
ne kadar süre ile sivil toplum faaliyetlerinde bulundunuz?’ sorusuna katılımcıların %21’ i (46 katılımcı)
Kurucu üye - Başkan vb. cevabını vermiştir. Üye vb. cevabını verenlerin oranının %49 (107 katılımcı)
olduğu görülürken Denetim - Yönetim kurulu üyesi vb. cevabını verenler ise %25 (55 Katılımcı)
oranındadır.
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3.11. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TEKİ SİVİL TOPLUM TECRÜBELERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 237 katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç'te herhangi bir sivil toplum
faaliyetine katıldıysanız, faaliyet konusu ve süresini belirtir misiniz?’ sorusuna katılımcıların %62’ si (147
katılımcı) Katılmadım cevabını vermiştir. Katılımcıların katıldıklarını belirttikleri öne çıkan faaliyetler ise %20
ile (47 katılımcı) Eğitim Faaliyetleri, %19 ile (45 katılımcı) Kilise Faaliyetleri ve %17 ile (41 katılımcı) Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Faaliyetleri olmuştur.
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3.12. KATILIMCILARIN İSVEÇ TOPLUMU İLE SOSYAL İLİŞKİLERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 269 katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç'teki yaşamınızla ilgili
aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanları işaretleyiniz.’ sorusuna katılımcıların %86’ sı (231 katılımcı)
Yaşadığı çevrede görüştüğü Türkiye’ den gelen kişiler / aileler olduğunu belirtmiştir. Çocuğu olan 206
katılımcıdan Çocuğumun İsveçli arkadaşı VAR diyenlerin oranının %58 (120 katılımcı) olduğu görülürken,
İsveçli arkadaşım ve İsveçli ailece görüştüğümüz arkadaş YOK cevabını verenlerin oranı ise %43 (116
katılımcı)'tür.
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Soru başlıklarıyla
sunulmaktadır:

ilgili

değerlendirme

ve

öneriler

aşağıda

Katılımcıların çoğunluğu ev içi faaliyetlerden hoşlanmakta, ya
ailesi ya da yakın çevresiyle vakit geçireceği etkinlikleri
tercih etmektedir. Katılımcıların son yıllarda yaşadıkları travmatik
sürecin bir yansıması olsa da muhafazakar tercihler olarak yoğunlaşan
yanıtlar entegrasyon için olumsuz olabilir. Dolayısıyla İsveç toplumuyla
entegrasyon ve diyalog açısından daha dışa dönük faaliyetlerle de
ilgilenilmesi gerektiği akla gelmektedir.

3.1.

Bireysel sporlarda yoğunken takım sporlarının ankete
katılanlarca tercih edilmemesi bir dönüşümü işaret ediyor
olabilir. Ancak takım ruhu ve ekip çalışmasının sosyal ve iş hayatında
başarı, sivil toplum faaliyetlerinde oldukça etkili olduğu da
değerlendirilmelidir. İsveç’ te popüler olan kayak, buz pateni/hokeyi,
kano gibi sporlara katılımcıların ayrıca ilgisinin olması olumlu olarak
değerlendirilmektedir.

3.3.

Spor konusunda yaşanan tecrübeler doğrultusunda, ilgi duyduğu sporu
yapmak ya da öğrenmek isteyenlerin istifade edebileceği bir bilgi notu
hazırlanmalıdır. Özellikle çocuk ve gençlerin faydalı alışkanlıklar
edinebilmesi için bu konuda bilgilendirme ve teşvik sağlanmalıdır. Belli
sporlarda çok yetenekli katılımcılar tespit edilerek, onlara yönelik
ayrıca bir çalışma yapılmalıdır.
Katılımcıların

3.4. görülmektedir.

genel

olarak

sanata

ilgisinin

olduğu

İsveç'te sanata ve spora verilen önem dikkate alındığında, bu tür
faaliyetler kişiye sağlanan yarar ve mutluluk dışında toplumla
kaynaşmaya bir fırsat olarak düşünülmelidir. İlgi duydukları sanatı
yapmak ya da öğrenmek isteyenlerin faydalanabileceği bir bilgi notu
hazırlanmalıdır. Belli sanat dallarında yetenekli kişiler tespit edilmeli ve
bu kişilerin diyalog amaçlı organizasyonlarda katkı verme imkanı
oluşturulmalıdır.
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3.5/11.

Katılımcıların yarısı (135 kişi) vakıf, dernek, sendika vb. STK
tecrübesinin olduğunu ifade etmiştir. Bu oran İsveç'te Türk

sivil toplumunun inşası adına değerlendirilmesi gereken yeteri
miktarda beşeri kaynak bulunduğunu göstermektedir. İş hayatıyla ilgili
önemli bir bulgu bu soruyla açığa çıkarılmıştır: Neredeyse herkesin iş,
yarısının da 10 yıldan fazla çalışma hayatı tecrübesi bulunmaktadır.
Konuyla ilgili soruların
yanıtları birlikte değerlendirildiğinde
katılımcıların en az %40’ ının yönetici olarak, en az %40’ ının çalışan
olarak ayrıca tamamına yakınının farklı şekillerde sivil toplum tecrübesi
olduğu ortaya çıkmaktadır.

3.12. İsveç'e iltica edenlerin topluma adapte olacakları süre
zarfında Türk ailelerle görüşmesi anlaşılır bir durumdur.

Ancak dil sorununu halletme, yaşadıkları çevreye alışma, ekonomi ve iş
hayatı vb. temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yaşadıkları ülkeye
sağlıklı bir entegrasyon sağlamaları beklenir. Öte yandan, İsveçlilerle
dostane ilişkiler tesis edilmeden de toplumla entegrasyon
düşünülemez. Bu açıdan İsveçlilerle tanışılacak olanaklar araştırılmalı
ve diyalog faaliyetleri sürdürülmelidir.
Türkiye - İsveç kültür paylaşımı temalı etkinlikler düzenlenebilir. Belirli
periyotlarla toplanıp önceden belirlenmiş bir kültürü paylaşma
konusunda organizasyonlar düzenlenebilir. Kültür paylaşımı bakımından
yöresel etkinlikler (yemek, müzik vb.) bir araya gelinebilir.
Ortak spor müsabakaları
oluşturulabilir.

düzenlenerek

Global, milli/dini günlerde diğer
organizasyonlarla aktiviteler yapılabilir.
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STK,

kaynaşma

vakıf,

fırsatları

dernek

vs.
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4. BÖLÜM - KATILIMCILARIN DÜŞÜNCE, TALEP,
BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ
Bu bölümde katılımcıların İsveç'teki Hizmet Hareketi'nden ve İsveç makamlarından beklentileri ile
Türkiye'de yaşanan mağduriyetlere ilişkin 5 adet soru sorulmuştur. Verilen yanıtlar esas alınarak
hazırlanan grafikler, durum değerlendirmesi ve öneriler kısmı aşağıda sunulmaktadır.

4.1. KATILIMCILARIN İSVEÇ’ TEKİ HİZMET HAREKETİNDEN BEKLENTİLERİ
VE ÖNERİLERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 270 katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç'teki Hizmet
Hareketi'nden beklenti / önerileriniz nelerdir?’ sorusu sorulmuştur. Katılımcıların %85’ i (230 katılımcı)
Şeffaflık beklentisi olduğunu belirtirken %84'ü de (228 katılımcı) Aile ve çocuklara yönelik rehberlik
cevabını vermişlerdir. Maddi destek beklentisi olduğunu söyleyen katılımcıların oranı ise %14 (37
Katılımcı)' tür.
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Katılımcıların İsveç'e gelene kadar ve
sonrasında yaşadığı zorlu süreçle bağlantılı
olarak Hizmet Hareketi'nden beklentileri de
geniş bir yelpazede yer almaktadır.
Hareketin genel yapısının iyileştirilmesi adına
şeffaflık ile karar alma süreçlerine bireysel
katılımın
artırılması
ağırlıklı
bir
değerlendirmedir. Ayrıca bilhassa çocuklu
ailelerin yeni bir ülkede / kültürde çocuklarının
yetiştirilmesi ve manevi gelişimine dair
endişeleri sonucu, aile ve çocuklara yönelik
rehberlik diğer bir öne çıkan beklentidir.
Maddi destek, beklentiler arasında en az tercih
edilen konudur.
Katılımcıların açık uçlu sorulara cevaplarının da
eklenmesiyle hazırlanan, Hizmet Hareketi'nden
beklentilere ilişkin öneriler aşağıda yer
almaktadır:

Göçmen çocuklarının dini eğitimlerinin İsveç
geleceği için neden ihtiyaç olduğunun, bunu
neden ve nasıl yapmak istediğimizin, bunu
İsveçli yetkililerle dini çizgiden çıkmayarak
şeffaf
olarak
yapmak
istediğimizin
anlatılacağı ciddi bir rapor bir yıl içinde
hazırlanmalıdır. Bu rapor, yetkililere
ulaştırılmalı ve bunun için kamuoyu
oluşturulması sağlanmalıdır.
Sosyal faaliyetler ile ilgili olarak, sosyal
faaliyet olarak neler yapılabileceği ve
kimlerin katılacağı tespit edilip, ona göre
aktiviteler organize edilmelidir.
İş ve kariyer planlamada yardım / tavsiye ile
ilgili olarak, belirli meslek gruplarında iş
bulmuş kişilerin tespit edilerek, online
platformlar
üzerinden
rehberlik
ve
bilgilendirme toplantıları yapılabilir.

Şeffaflık ve karar alma süreçlerine
bireylerin katılımının arttırılması ile ilgili
olarak konunun İsveç'ten öte, hareketin
geneline ve işleyişe ilişkin bir husus olması
hasebiyle, neler yapılacağı detaylı bir
şekilde analiz edilmelidir.

Manevi destek ile ilgili olarak, büyük
şehirlerde yaşayanlar için bir sorun olarak
görünmese de nispeten küçük yerleşim
yerlerinde yaşayanlar için uygun tarihlerde
manevi programlar düzenlenebilir. Ya da
haftalık
online
programlar
gerçekleştirilebilir.

Aile ve çocuklara yönelik rehberlik ile ilgili
olarak, plan ve programı önceden
duyurulan, velilerden kayda değer ama
makul bir ücretin mutlaka alınacağı
çocuklara yönelik tatil programları ve
kampları hazırlanmalıdır.

Hukuki destek ile ilgili olarak, oturum alma
ve dosya hazırlama süreçleri hakkında
konuyu bilen varsa hukukçu yoksa da bu
alanlarda bilgisi ve tecrübesi olan kişilerce
online
bilgilendirme
toplantıları
düzenlenmelidir.
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4.2. KATILIMCILARIN İSVEÇ’ TEKİ HİZMET HAREKETİ'NDEN VARSA DİĞER
BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ
'İsveç’ teki Hizmet Hareketi'nden varsa diğer beklenti / önerileriniz nelerdir? Lütfen belirtiniz' açık uçlu
sorusuna verilen yanıtlar, derlenerek konusuna göre ilgili bölümlerde yer almaktadır.

4.3. KATILIMCILARIN TÜRKİYE'DE YAŞANAN MAĞDURİYETLERE YÖNELİK
DÜŞÜNCELERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 259
katılımcının
cevaplandırdığı
‘Türkiye'de
mağduriyet
yaşayan
insanlara
yönelik
düşünceleriniz nelerdir?’ sorusuna katılımcıların
%85’ i Yeterli destek verilmiyor ve
Mağduriyetler yeterince duyurulmuyor cevabını
vermişlerdir. Unutuldular cevabını verenlerin
oranı ise %17 (43 Katılımcı)' dir.
Katılımcıların çoğunluğu Türkiye'de yaşanan
zulme kayıtsız kalmamakta, kendileri Türkiye’
deki zulümden başka ülkelere sığınsa bile
benzer durumdaki insanlar için dertlenmekte ve
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meselenin daha çok anlatılarak farkındalık
oluşturulmasını arzu ettiği görülmektedir.
Türkiye'de ve başka coğrafyalarda yapılan
zulümleri, haksızlıkları ve hukuksuzlukları
duyurabilmek için insanları yerel derneklere
üye olmak için teşvik etmeli ve yıllık
takvimlerle her özel günde mutlaka
eylemler
yaparak
bütün
zulümlerin,
haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısında
durulduğu gösterilmelidir. Bu etkinliklere
İsveçlilerin
de
katılımına
çaba
gösterilmelidir.

37

YETİŞKİN ANKETİ - 4. BÖLÜM

4.4. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TEKİ KAMU KURUMLARINDAN BEKLENTİ VE
ÖNERİLERİ

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 268
katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç'teki kamu
kurumlarıyla ilgili beklentileriniz / önerileriniz
nelerdir? (Yerel yönetimler ve merkezi yönetim
düzeyinde)’ sorusu 5'li ölçek şeklinde
sorulmuştur. %79 (212 katılımcı) ile en fazla İş
bulma yönlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi
seçeneği işaretlenmiştir. Bu kısımda öne çıkan
diğer iki cevap ise %78 (206 katılımcı) oranında
Oturum sürecinin hızlanması ve Ev bulma
yerleştirme sürecinin iyileştirilmesi seçenekleri
olmuştur.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun halihazırda
kontratlı bir işinin olmaması ve meslek
kaygısının sonucu olarak iş bulma / yönlendirme
sürecinin iyileştirilmesini kamu kurumlarından
beklemeleri oldukça anlaşılır bir durumdur.
Bununla birlikte, henüz oturum almayan
katılımcılar
bakımından
geleceğe
dair
belirsizliklerin azaltılması ve hayat şartlarının
daha çabuk iyileştirilmesi için oturum alma
sürecinin hızlandırılmasına ilişkin beklenti ön
plana çıkmaktadır.

Birden çok seçeneğin işaretlendiği bu soruda
verilen cevapların dağılımına bakıldığında İsveç
kamu kurumlarından en çok beklenen konular
sırasıyla iş bulma / yönlendirme sürecinin
iyileştirilmesi, oturum sürecinin hızlandırılması
ve
ev
bulma,
yerleştirme
sürecinin
iyileştirilmesidir.

Kamu kurumlarından beklentilere ve çözüm
önerilerine ilişkin hazırlanacak bir rapor,
ilgili
kurumlar
nezdinde
iletilebilir,
sözkonusu kurumlarla teması olanlar
vasıtasıyla meselenin takibi yapılabilir.
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4.5. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TEKİ KAMU KURUMLARINDAN DİĞER BEKLENTİ
VE ÖNERİLERİ
Cevabınız 'Diğer' ise İsveç'teki kamu kurumlarıyla ilgili beklentileriniz/ önerileriniz nelerdir? açık uçlu
sorusuna verilen yanıtlar, derlenerek konusuna göre ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Anket soruları dışında katılımcıların Hizmet Hareketi'ne yönelik düşünceleri konularına göre
gruplandırılarak aşağıda sıralanmaktadır.
İSVEÇ'E GELENLERİN ADAPTASYONU, İSVEÇÇE
ÖĞRENİMİ VE MANEVİ GELİŞİMİ:
İsveç’ e özellikle yeni gelen kişileri ihtiyaç
duyacakları konularda desteklemek için ilk
süreçlerinin düzenli takibi sağlanmalıdır. İlk
aylarda daha organize bir rehberlik
verilmeli, en azından online olarak
bilgilendirme ve tanıtım görüşmeleri
yapılmalıdır.
Yeni gelen ve bilhassa kamplarda kalan
kişiler mutlaka aranarak moral desteği
verilmeli, sosyal faaliyetlere katılımı
sağlanmalıdır.
Daha önceden gelenlerle yeniler, kardeş aile
yapılabilir.
İsveççe kurs imkânı olmayanlar için online
dil kursları düzenlenebilir, online İsveççe
kitap okuma kulüpleri kurulabilir.
Bireysel yada
genel olarak psikolojik
destek verilmelidir.
İş bulmayla ilgili yönlendirmeler ve
bilgilendirmeler olmalıdır.
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Ülke coğrafyasının geniş ve insanların da
dağınık halde ikamet etmeleri nedeniyle
online katılımlı dini, mesleki, kültürel,
linguistik eğitimler, toplantılar faaliyetler
düzenlenmelidir.
Online
kültür
merkezi
kurularak,
programlarının bir ay önceden net belli
olduğu her biri tek ya da birkaç diziden
oluşan, insanların önceden katılımlarını
belirttikleri seminerler düzenlenebilir.
İsveç'e gelindikten sonraki dönemlere ait
kısa bilgilendirici el kitapçıkları modüller
hazırlanarak, özellikle ilk dönemde ihtiyaç
duyulan konulara ilişkin yazılı toplu bir
kaynak oluşturulabilir. Bu kaynaklar online
ya da bir mobil aplikasyonla kişilerin
hizmetine sunulabilir.
Profesyonel
psikolojik
danışmanlık
gerektiren konular da belirlenip özellikle
mültecilerin göç ve sonrası süreçleri ile ilgili
psikolojik
seminerler
görüşmeler
planlanmalı, bu konuda ihtiyaç duyan
kimselere gönüllü hizmet verecek kimseler
belirlenerek destek sağlanabilir.
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DERNEKLEŞME:
Dernek kurma yerine, faaliyet gösteren İsveçli
derneklere üye olunup oralarda faaliyet
yapılması önerilmiştir.
DERNEKLERDE SEÇİM YÖNETİMİ:
Her dernekte bir alî meclis olması ve dernek
üyelerinin alî meclise seçilmeleri gizli oylamayla
yapılması, seçilen alî meclisin dernek başkanını
seçmesi ve derneğe ilişkin tüm kararları alî
meclisin alması önerilmiştir.
DİYALOG FAALİYETLERİ VE HİZMET HAREKETİNİN
YAPISI
Diyalog faaliyetlerinin arttırılması için stratejiler
geliştirilmeli, 1-3-5 yıllık hedef, plan ve faaliyet
raporları hazırlanmalı ve bunlar şeffafça
herkesle paylaşılmalıdır.
İstişare meclislerinde kadın ve erkek sayıları
eşitlenmeli ve bu heyetler gençleştirilmelidir.
Karar mekanizmalarında mutlaka kadınlar ve
gençler de bulunmalıdır.
Dil öğrenme sürecini tamamlayan ya da geliştiren
insanlarla birlikte İsveççe dini
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sohbetler başlatılmalı (İngilizce de yapılabilir),
bu sohbetler internet ortamında duyurulmalı,
herkese açık olması sağlanmalıdır. Sohbet
içeriği ve metni internet ortamında paylaşılmalı
ve alınan kararlar varsa bunlar da internet
ortamında paylaşılmalı ve yaygınlaştırılması için
çaba sarf edilmelidir.
Yerelde de faaliyetler arttırılmalıdır. Sadece
büyük şehirlerde yapılan programlar küçük
yerleşim yerlerinde de düzenlenmeli ya da
küçük yerlerde yaşayanların bu türlü
faaliyetlere katılımına imkân oluşturulmalıdır.
Gönüllülerin bir araya gelebileceği, yaşadıklarını
paylaşabileceği ve neler yapılabileceğini
konuşabileceği platformlar oluşturulmalıdır.
Ekonomik olarak güçlenildiğinde lokaller
kiralanmalı, çocukların yatılı kalabilecekleri
yerler ayarlanmalıdır.
İsveç'te tüm göçmenlerin nüfusu dikkate
alındığında, sadece Türkiye’ deki mağduriyetler
nedeniyle bu ülkeye gelenlere değil diğer
göçmenlere ve bilhassa müslüman göçmen
çocuklarına da fayda sağlama amacıyla bu
yönde çalışmalar yapılmalıdır.
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5. BÖLÜM - GELECEĞE DAİR
5.1. KATILIMCILARIN İSVEÇ’ TE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ SEKTÖRLER

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 275 katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç'te çalışmak istediğiniz
sektör(ler) nelerdir?’ sorusu 5’ li ölçek şeklinde sorulmuştur. Katılımcıların %56’ sının (155 katılımcı)
Eğitim cevabını verdiği soruya Ticaret diyenlerin oranı %22 (60 katılımcı) ve Sağlık diyenlerin oranı ise
%19 (53 katılımcı)' dur.

ANKET RAPORU | HEJ! BİR FİKRİM VAR

41

YETİŞKİN ANKETİ - 5. BÖLÜM

Çalışmak istenilen sektörler konusunda
katılımcı cevaplarıyla ilgili olarak değerlendirme
ve önerilerimiz aşağıdaki gibidir:
İsveç'e son süreçte gelen göçmenlerin
yarısından fazlasının eğitimci olan yada
eğitimci olmayı isteyen kişiler olduğu tespit
edilmiştir. İsveç'in eğitim sistemindeki
avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin bilinmesi
ile birlikte ülkedeki öğretmen ihtiyacı
dikkate alındığında bu alanda önemli bir
istihdam imkanı vardır. Ankette ilk öncelikli
alanlarını belirten 5 puanlı (en çok)
seçeneğinde olduğu gibi ikinci tercih
ettikleri iş alanı olarak da eğitim sektörü en
önde yer almaktadır.
Bu durum eğitim sektöründe çalışma
konusunda bu ölçüde yüksek istek ve
potansiyel taşıyan bir kitleye yönelik
yapılacak rehberlik ve daha fazla inisiyatif
alma, ihtiyaca cevap verecek politikalar
oluşturma gereğini ortaya koymaktadır. Bu
kapsamda eğitim sektöründe çalışmak
isteği taşıyan kimselerin branş ve çalışma
alanlarının tespit edilerek istihdama
kazandırılması süreçlerinde aktif olarak
rehberlik edilerek, daha hızlı ve sağlıklı
mesafe almaları sağlanmalıdır.
Bu tür sektör odaklı çalışmaların eğitim ve
sağlık alanı başta olmak üzere teknik,
ticaret, medya ve diğer sektörlerde çalışan/
çalışmak isteyenler için de
yapılması
yerinde olacaktır.
Kişilerin mesleki tecrübeleri ve çalışmak
istedikleri alanlar belirlenip bu alanlara
ilişkin kariyer planlama programları ile
danışma ve yönlendirmeye yönelik takip
birimleri oluşturulmalıdır. Aynı ya da benzer
meslek gruplarına yönelik ortak çalışma ve
rehberlik faaliyetleri yapılmalıdır.
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5.2. KATILIMCILARIN İSVEÇ’ TE İŞ HAYATLARI İLE İLGİLİ PLANLARI

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 272
katılımcının cevaplandırdığı
‘Geleceğe dair
aşağıdaki ifadelerden size uygun olan
seçenekleri derecelendiriniz’ sorusu 5'li ölçek
şeklinde sorulmuştur. Katılımcıların %62'si (170
katılımcı) İsveç kamu kurumlarında çalışmak /
devam etmek istiyorum cevabını verdikleri bu
soruda Yeniden akademik/mesleki eğitim almak
istiyorum diyenlerin oranının %33 (89 katılımcı)
olduğu görülürken Kendi işletmesini kurmak
isteyenlerin oranı ise %27 (73 katılımcı)' dir.
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Yukarıda yer alan, “Katılımcıların İsveç’ te iş
hayatları ile ilgili planlar” konusundaki cevaplara
göre katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin İsveç
kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmak
istedikleri görülmektedir. Katılımcıların büyük
kısmının eğitim alanında çalışmak istemesi ve
onu takip eden sağlık sektörü de dahil bu iki
sektörün büyük oranda sosyal devlet hizmetleri
olarak yer almasından kaynaklanma olasılığı
yüksektir.
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Ayrıca,
katılımcıların
uluslararası
kuruluşlarda çalışmak istemelerinin, global
bir vizyona sahip olduklarını, Türkiye
tecrübesinden sonra artık tek ülkeye bağlı
iş ve yaşam biçimi kurmak yerine,
enternasyonal
bir
hayat
yaşamak
istediklerini göstermektedir.

Benzer şekilde özel işletmelerde çalışmak
isteyenler ve uluslararası kurumlarda
çalışmak isteyenler ile kendi işletmesini
kurmak isteyenler için de konunun İsveçli
kimseler dahil tüm muhataplarını bir araya
getiren
(örneğin
online
platformlar
oluşturularak)
benzer
çalışmaların
yapılması yararlı olacaktır.

Hedef kitlenin çalışma isteği oldukça
yüksek olup bunu en çok kamu
kurumlarında gerçekleştirmek istedikleri
için iş başvurusu ve sonrası süreçlerle ilgili
bilgilendirme, seminer tecrübe paylaşımları
ve sair eğitimler almaları yararlı olacaktır.

5.3. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE ÇALIŞMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI KONULAR
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Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 275 katılımcının
cevaplandırdığı 'İsveç'te hedeflediğiniz alanda çalışmak için en çok
neye ihtiyaç duyuyorsunuz?’ sorusu 5’ li ölçek şeklinde sorulmuştur.
Katılımcıların %88’ inin (242 katılımcı) "Dil Eğitimi" cevabını verdikleri
bu soruda "Motivasyon"a ihtiyacı olduğunu belirtenlerin oranı %44
(122 katılımcı) olduğu görülmektedir. Katılımcıların yarısına yakını,
%51’ i ise (141 katılımcı) "Tamamlayıcı Eğitim" ihtiyaçlarının olduğunu
belirtmişlerdir.
Katılımcıların yaklaşık 10 da 9'u gibi çok büyük bir oranda çalışmak
için en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında dil eğitiminin gelmesi
şaşırtıcı olmamakla birlikte, ihtiyacın şiddetini göstermesi ve dil
eğitimi alanında destekleyici faaliyetlerin yapılmasının gerekliliğini
belirtmesi bakımından önemlidir.
Çalışma hayatı için İsveççe dil eğitiminin özel bir başlık olarak ele
alınmasında fayda görülmektedir.
Kişilerin çalışma sahalarına göre gruplar oluşturularak örneğin
(eğitimciler, sağlıkçılar vb. gruplar için mesleki İsveççe) çalışma
hayatlarında ihtiyacı olacak İsveççe kavram ve terimlerin öğrenimi
gibi spesifik mesleki İsveççe çalışmaları yapılabilir.
Kişilerin tamamlayıcı eğitim almaları, bir diğer önemli ihtiyaç
konusudur ve zaman içinde çözülecektir. Ancak kişilerin "Dil
eğitimi"nden sonra, sırayla en çok ihtiyaç duydukları "Tamamlayıcı
eğitim" ve "Staj - Tecrübe" konularında aynı ya da benzer
meslek grupları oluşturularak rehberlik ve dayanışmanın
sağlanması, süreçlerin daha sağlıklı ve kolay geçirilmesinde
faydalı olacaktır. Ayrıca bu tür mesleki konularda bilgilendirme ve
rehberlik sağlayan dayanışma gruplarının oluşturulması yine
katılımcıların yaklaşık yarısının en önemli ihtiyaçları arasında
saydıkları "Motivasyon" konusunda da önemli bir pozitif etki
oluşturacaktır.
Kişilerin gelecek vizyon ve misyonlarını belirlemelerinde rehberlik
ve danışmanlık hizmeti önemli bir rol oynamaktadır. Kişilerin
önündeki belirsizlikler ve taşıdıkları kaygılar mümkün mertebe
azaltılmaya çalışılmalıdır. Kişilerin İsveç’ teki geleceğine ilişkin
düşünce ve hedeflerini belirlemelerinde
yardımcı olacak
çalışmalar yapılmalıdır. Bu çerçevede, İsveç'e daha önce göçmen
olarak gelmiş kişilerin iş ve mesleki tecrübelerini yansıtan
program ve seminerler düzenlenebilir.
ANKET RAPORU | HEJ! BİR FİKRİM VAR
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5.4. KATILIMCILARIN SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNE KATKI
SAĞLAYABİLECEKLERİ ALANLAR

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 232
katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç’ te sivil toplum
faaliyetlerine
hangi
alanlarda
katkı
sağlayabilirsiniz?’ sorusunda en fazla işaretlenen
üç seçenek, %58 oran ile (135 katılımcı) Sosyal
etkinlikler, %49 oran ile (115 katılımcı) Yerel ve
uluslararası STK'larda çalışmak ve %42 oran (99
katılımcı) ile de Dini ve ahlaki eğitim vermek
olmuştur.
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Ankete katılanlardan yaklaşık % 85'i gibi çok
büyük bir kısmının en az bir alanda gönüllü
olarak sivil toplum faaliyetlerine katkı sunmak
istemeleri oldukça önemli bir sonuçtur. Bu oran
kişilerin gerek şimdi
gerekse daha fazla
imkanları olduğunda ve ilerisi için topluma
katkıda önemli bir potansiyel taşıdığını
göstermektedir. Öyle ki katılımcılardan önemli
bir kısmı %71 (198 katılımcı) 'i birden çok alanda
gönüllü katkı sağlayabileceğini belirtmektedir.
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Gerek yasal prosedür anlamında gerekse
sivil toplum kuruluşlarının çalışma biçimleri
ve iyi örnekler hakkında eğitimler ve
seminerler düzenlenerek İsveç’'teki ya da
uluslararası sivil toplum kuruluşlarının
çalışmaları incelenerek bunun yanı sıra
Hizmet Hareketi gönüllülerinin kendi
tecrübeleri bir araya getirilerek yeni
çalışmalar ortaya konulabilir.
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Gönüllü faaliyetlere katkı sağlamak
isteyenler için başta ankette yer alan
faaliyet konuları olmak üzere ankette
belirtilmemiş başka faaliyet konularını da
içerecek bir çalışma olarak “sivil toplum
faaliyetleri
modülleri”
oluşturularak,
kişilerin tercih ettiği (ihtiyaç görülen)
alanlarda katılımları sağlanmalıdır.
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5.5.KATILIMCILARIN SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNE KATKI
SAĞLAYABİLECEKLERİ DİĞER ALANLAR
Katılımcıların sivil toplum faaliyetlerine katkı
sağlayabileceği diğer alanların sorulduğu açık uçlu
soruya ise aile, kadın ve genç konularında sağlık
psikolojisi, işyerinde çalışma koşulları tedbirleri,
girişimcilik, hamilelere doğum ve lohusalık
desteği, Türkçe ve Rusça dil öğretimi, ortaokul ve
lise öğrencilerine matematik, fizik ve kimya
dersleri, spor kursları, İsveççe, Kürtçe, İngilizce,
Türkçe şarkıları gitarla çalıp söyleme, şeklinde
yanıtlar verilmiştir.

5.6.KATILIMCILARIN GÖNÜLLÜ SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNE HAFTALIK
AYIRABİLECEKLERİ SÜRELER

Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği ve 250
katılımcının cevaplandırdığı ‘İsveç’ te gönüllü sivil
toplum faaliyetlerine HAFTADA ortalama kaç saat
katkı sağlayabilirsiniz?’ sorusuna katılımcıların
yaklaşık üçte ikisi (%61,3’ ü; 157 katılımcı) 1-4
saat, %23,8‘i ise (61 katılımcı) 5-8 saat cevabını
vermiştir. Haftada 9-12 saat katkı verebilirim
diyenlerin oranı %5,1 (13 katılımcı) olurken 13 saat
ve üzeri cevabını verenlerin oranı ise %9,8 (25
katılımcı) olmuştur.
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Katılımcıların
cevapları
göz
önünde
bulundurulduğunda, sivil toplum faaliyetlerine
haftalık 896 ile 1676 saat arası gönüllü destek
sunulabileceği görülmektedir. Bu sürelerin alt ve
üst sınırlarının ortalaması alındığında yaklaşık
1300 saatlik bir gönüllü faaliyet için zaman ve kişi
kaynağının olduğu görülmektedir. Daha özel
çalışmalar ve programlamalarla bu potansiyelin
değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
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5.7.KATILIMCILARIN KATKI SAĞLAMAK İSTEDİKLERİ BAŞKA KONULAR

'Şimdiye kadar ki konular ve sorular sizi de bizi de kesmedi sanki :) "Benim Başka Bir Fikrim* var!"
diyorsanız; buyurun' şeklinde sorulan bu açık uçlu soruya verilen yanıtlar derlenerek konusuna göre ilgili
bölümlere eklenmiştir.
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5.8.KATILIMCILARIN ANKET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Anketi tamamladıklarında katılımcılara “son
olarak anket hakkındaki görüşlerinizi belirtir
misiniz?” sorusu ile değerlendirme yapmaları
istenmiştir. Ankete katılanların %91'i (253 kişi)
anketi genel olarak faydalı bulduğunu
belirtmiştir. (147 kişi - %52 (5 puan) Kesinlikle
Katılıyorum; 106 kişi - %39 (4 puan)
katılıyorum). Katılımcıların % 94'ü (260
katılımcı) anketin sonuçlarından haberdar olmak
istediklerini belirtirken %85'i de (235 katılımcı)
benzer çalışmaların yapılması gerektiğini
belirtmişlerdir.
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Anketin genel itibari ile amacına ulaştığı
katılımcıların
büyük
oranda
anketin
düzenlenmesinden
memnun
ve
sonraki
süreçten
haberdar
olmak
istedikleri
görülmektedir. Benzer çalışmaların yapılmasının
istenmesi de ayrıca anketi düzenleyenlere
sorumluluklar yüklemektedir.
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B. GENÇ VE ÇOCUK
ANKETİ
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B. GENÇ VE ÇOCUK ANKETİ
1. BÖLÜM: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Katılımcıların demografik özelliklerinin ortaya konulmasını hedeflediğimiz bu bölümde 8 soruya 52 genç ve
çocuk katılımcı cevap vermiştir. Aşağıda anket sorularına verilen cevaplara göre oluşturulmuş grafikler,
durum, değerlendirme ve öneriler yer almaktadır.

1.1. KATILIMCILARIN CİNSİYETİ

Anketin ilk sorusu olan ‘Cinsiyetiniz’ sorusuna katılımcıların %52’ si (26 katılımcı) Erkek ve %48’ i de (24
katılımcı) Kız cevabını vermiştir.
Katılımcıların cinsiyet anlamında dengeli bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Ancak genç - çocuk
sayısının az olması da dikkatleri çekmektedir. Anketin duyurulma aşamasında yeterli katılımcıya
ulaşılamadığı düşünülmektedir.
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1.2. KATILIMCILARIN YAŞ ARALIĞI

‘Yaş aralığınız’ sorusuna katılımcıların, %24’ ü (12 katılımcı) 11-12 yaş, %40'ı (20 katılımcı) 13-15 yaş, %20’ si
de (10 katılımcı) 16-18 yaş ve %16’ sı (8 katılımcı) 19-24 yaş cevabını vermiştir.
Katılımcıların çoğunluğunun (20 katılımcı) 13-15 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 11-18 yaş aralığında
farklı yaş gruplarından ankete katılımın sağlanması, anketten daha detaylı sonuçların alınmasına, analizlerin
yapılmasına olanak sağlamıştır.
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1.3. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE BULUNDUKLARI SÜRE

"İsveç'te bulunma süreniz" sorusuna katılımcıların %5,8’ i (3 katılımcı) 0-6 ay, %3,8’ i (2 katılımcı) 6-12 ay,
%15,4’ u (8 katılımcı) 1-2 yıl, %69,2’ si (36 katılımcı) 2-5 yıl ve %5,8’ i (3 katılımcı) 5 ve daha fazla yıl
İsveç'te bulunduğunu belirtmiştir.
Mevcut sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun 1 yıl ve üzeri süredir İsveç'te olduğu görülmektedir. Bu
sonucu bir sonraki soruya (1.4.) verilen yanıtlar destekler mahiyettedir.
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1.4. KATILIMCILARIN İSVEÇ’ TEKİ YASAL DURUMLARI

‘İsveç'teki yasal durumunuz’ sorusuna katılımcıların %4,1’ i (2 katılımcı) “Oturum izni bekliyorum”, %87,8'i
(43 katılımcı) “Oturum iznim var”, %8,2’ si (4 katılımcı) “İsveç vatandaşıyım” cevaplarını vermişlerdir.
%5,7'si (3 katılımcı) ise yasal durumunu belirtmek istememiştir.

1.5. KATILIMCILARIN KARDEŞ SAYISI

“Kardeş sayınız” sorusuna katılımcıların %4’ ü (2 katılımcı) “kardeşim yok”, %30’ u (15 katılımcı) “1
kardeşim var”, %38’ i (19 katılımcı) “2 kardeşim var”, %22’ si (11 katılımcı) “3 kardeşim var”, %6’ sı (3
katılımcı) “4 kardeşim var” yanıtlarını vermişlerdir.
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1.6. KATILIMCILARIN ŞU ANKİ EĞİTİM DURUMLARI

“Şu anki eğitim durumunuz” sorusuna katılımcıların %11,7’ si (6 katılımcı) “Språk introduktion okuyorum”,
%26’ sı (13 katılımcı) “Grundskola Mellanstadium (4-6)”, %45’ i (23 katılımcı) “Grundskola Högstadium (79)”, %7,8’ i (4 katılımcı) “Gymnasium”, %7,8’ i (4 katılımcı) “Üniversiteye hazırlanıyorum (Komvux vb.)” ve
%1,9’ u (1 katılımcı) “Üniversite okuyorum” cevaplarını vermiştir. %1,9’ u (1 katılımcı) ise şu anki eğitim
durumunu belirtmek istememiştir.

1.7. KATILIMCILARIN YAŞADIKLARI BÖLGELER

“Yaşadığınız yerin bulunduğu bölge” sorusuna katılımcıların %2'si (1 katılımcı) Boden, %77,6'sı (38
katılımcı) Stockholm, %12,2'si (6 katılımcı) Göteborg, %8,2'si (4 katılımcı) Malmö yanıtlarını vermiştir.
%5,7'si (3 katılımcı) ise yaşadığı yerin bulunduğu bölgeyi belirtmek istememiştir.
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1.8. KATILIMCILARIN YAŞADIKLARI YERİN TANIMI

“Yaşadığınız yerin tanımı” sorusuna katılımcıların %25,5’ i (12 katılımcı) “devlet tarafından sağlanan ev”,
%68,1’ i (32 katılımcı) “Kendi kiraladığımız ev” ve %6,3’ ü (3 katılımcı) “Satın aldığımız ev” yanıtlarını
vermiştir. Kampta kalan katılımcının olmadığı görülmektedir (Bu durum ayrıca dikkate alınmalıdır) .
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2. BÖLÜM: DURUM TESPİTİ
2.1. KATILIMCILARDA İSVEÇ'TE YAŞAMANIN OLUŞTURDUĞU HİSLER

“İsveç'te yaşamanın oluşturduğu hisler” sorusunu, katılımcıların 5 (en fazla) ve 1 (en az) aralığında
derecelendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %56,6’ sı (30 katılımcı) “Mutlu-umutlu hissediyorum”, %82’ si
(41 katılımcı) “Özgür-güvende hissediyorum”, %71,1’ i (32 katılımcı) “Şanslı hissediyorum”, %58'i (25
katılımcı) “Gurbette hissediyorum”, %40’ ı (18 katılımcı) “Korkularım var”, %44,4’ ü (20 katılımcı) “Yetersiz
hissediyorum”, yine %44,4’ ü (20 katılımcı) “Yalnız hissediyorum”, %22,6’ sı (12 katılımcı) “Dışlanmış
hissediyorum” yanıtlarını vermişlerdir.
Genel olarak, katılımcıların İsveç’ te yaşam konusunda adapte ve memnun oldukları söylenebilir. Bu, genççocuk katılımcıların entegrasyon konusunda çok fazla problem yaşamadıklarını göstermektedir. Bunun yanı
sıra yaşamından memnun olmayan katılımcılar da bulunmaktadır. Bu kitlenin de hayatlarındaki
memnuniyetsizlik nedenleri üzerinde çalışılması ve çözümler önerilmesi faydalı olacaktır.
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2.2. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE ZORLANDIĞI KONULAR

“İsveç'te daha çok zorlanılan konular” sorusunu, katılımcıların 5 (en fazla) ve 1 (en az) aralığında
derecelendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların %42,8’ i (21 katılımcı) “Dil öğrenme”, %44,4’ ü (20 katılımcı)
“Arkadaş edinme”, %39,5’ i (17 katılımcı) “Okul dersleri”, %25,7’ si (9 katılımcı) “Ebeveynlerimle olan
ilişkilerim”, %21,2’ si (7 katılımcı) “Kardeşlerimle olan ilişkilerim”, %23,6’ sı (9 katılımcı) “Parasal sıkıntılar”,
%27,5’ i (11 katılımcı) “Kültürel uyum”, %60,4’ ü (29 katılımcı) “Memleket/arkadaş/aile özlemi” ve %25,6’ sı
(10 katılımcı) “Dil/din/ırk vs ayrımcılığı” konularında İsveç'te zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların en çok zorlandıklarını hissettikleri konuların başında memleket / eski arkadaş özlemi, yeni
arkadaş edinme ve dil öğrenme gelmektedir. Bununla birlikte dil/din/ırk vs ayrımcılığı konusu en az
zorlanılan konular arasındadır.
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2.3. KATILIMCILARIN İSVEÇ'TE ZORLANDIĞI KONULAR

“İnanç, kültür veya manevi değerler nedeniyle yaşanılan sorunlar” sorusuna katılımcılardan “Eğitim alırken”,
“Sosyal ortamlarda (kafe, arkadaş ziyareti vs)” ve “Spor, sanat, kültür faaliyetleri (gym, simhall vs)” gibi
alanlarda “İbadet için yer / zaman bulma”, “Güvenilir yiyecek / içecek bulma” ve “Mahremiyet” konuları ile
ilgili sorunları eğer varsa işaretlemeleri istenmiştir.
- Eğitim alırken; 25 katılımcı (%44,6) “İbadet için yer / zaman bulma”, 19 katılımcı (%33,9) “Güvenilir
yiyecek bulma” ve 12 katılımcı (%21,4) “Mahremiyet” konularında;
- Sosyal ortamlarda; 18 katılımcı (%36) “İbadet için yer / zaman bulma” , 28 katılımcı (%56) “Güvenilir
yiyecek bulma” ve 4 katılımcı (%8) “Mahremiyet” konularında;
- Spor, sanat, kültür faaliyetlerinde; 17 katılımcı (%32) “İbadet için yer / zaman bulma”, 16 katılımcı (%30)
“Güvenilir yiyecek bulma”
ve 20 katılımcı (%37,7)“Mahremiyet” konularında sorunlar yaşadığını
belirtmiştir.
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2.4. KATILIMCILARIN EBEVEYNLERİ ADINA DUYDUKLARI KAYGILAR

“Anne ve/veya baba için kaygı duyulan konular” sorusuna katılımcıların %37,7’ si (20 katılımcı) “İş bulmak",
%33,3’ ü (12 katılımcı) “Sağlık problemleri”, %30,2’ si (16 katılımcı) “İsveççe öğrenmek”, %16,9’ u (9
katılımcı) “Kendi aileleri ile olan ilişkileri (dede, teyze, amca vs.)” %9,4’ ü (5 katılımcı) “İsveç’ te oturum
almak” konularında anne ve/veya baba için kaygı duyduklarını ifade etmişlerdir.
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2.5. KATILIMCILARIN OKUL HAYATLARINDA YAŞADIKLARI ZORLUKLAR

“Okul ile ilgili problemler” sorusuna katılımcıların %63,2’ si (26 katılımcı) “Okuldaki her yemekten
yiyemiyorum”, %55,8’ i (24 katılımcı) “Spor / yüzme derslerinde giyinme ve duş almada sorun yaşıyorum”,
%32,5’ i (14 katılımcı) “Dersler zor geliyor”, %29,7’ si (14 katılımcı) “İsveççe ile ilgili sorun yaşıyorum”,,
%27,9’ u (11 katılımcı) “Kız erkek ilişkilerinden rahatsız oluyorum” , %27,2’ si (12 katılımcı) “Arkadaş
edinemiyorum”, %23,6’ sı (9 katılımcı) “Dışlanıyorum” ve son olarak %10,8’ i (4 katılımcı) “Öğretmenlerimle
iletişim kuramıyorum” konularında okul ile ilgili sorunları olduğunu ifade etmişlerdir.

ANKET RAPORU | HEJ! BİR FİKRİM VAR

62

GENÇ VE ÇOCUK ANKETİ - 2. BÖLÜM

2.6. KATILIMCILARIN AYRIMCILIĞA MARUZ KALIP KALMADIKLARI

“Ayrımcılığa/dışlanmaya uğradın mı?” sorusuna katılımcıların %46’ sı (23 katılımcı) “Hayır asla”, %36’ sı (18
katılımcı) “Birkaç kez”, %10'u (5 katılımcı) “Bazen”, %8'i (4 katılımcı) “Çoğu zaman” seçeneklerini
işaretlemişlerdir. “Her zaman” seçeneğini işaretleyen katılımcı yoktur.

2.7. KATILIMCILARIN YAŞAMLARINDAN MEMNUNİYETLERİ

“Bugünlerde yaşamdan memnuniyet” sorusuna katılımcıların %72’ si (5 ve üzeri cevap veren katılımcılar)
yaşamlarından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar 6.1 / 10 memnuniyet oranına sahiptir.
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3. BÖLÜM: KATILIMCILARIN GENEL PROFİLİ

3.1. KATILIMCILARIN DİL BECERİLERİ

“Türkçe ve İsveççe dışında bildiğin diğer diller hangileridir?” sorusuna katılımcıların %95,7’ si (44 katılımcı)
İngilizce, %15,2’ si (7 katılımcı) Fransızca, %17,4’ ü (8 katılımcı) İspanyolca bilmektedir. Az sayıdaki bazı
katılımcılar farklı dilleri de bilmektedirler.
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3.2. KATILIMCILARIN SOSYAL/SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMI

“Daha önce herhangi bir sosyal, sportif, kültürel vb. faaliyete düzenli katıldın mı?” sorusuna katılımcıların
%64,7’ si (33 katılımcı) “Evet”, %35,3’ ü (18 katılımcı) “Hayır” yanıtını vermişlerdir.
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3.3. KATILIMCILARIN SOSYAL/SPORTİF FAALİYETLERE KATILIM TÜRLERİ

“Eğer katıldıysan, hangi alanda ve ne kadar süre boyunca” sorusuna katılımcıların %51,9’ u (27 katılımcı)
“Spor” faaliyetlerine katılmış ve 9 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda bulunmuş; %27’ si (14 katılımcı)
“Müzik” faaliyetlerine katılmış ve 7 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda bulunmuş; %22,6’ sı (12 katılımcı)
“Sinema-Tiyatro” faaliyetlerine katılmış ve 2 katılımcı bu alanda 2 yıl ve üzerinde bulunmuş; %20,7’ si (11
katılımcı) “Resim-Sanat” faaliyetlerine katılmış ve 9 katılımcı 1-6 ay aralığında kısa süreli bu alanda
bulunmuş, yalnız 1 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda bulunmuş; %11,3’ ü (6 katılımcı) “Bilim”
faaliyetlerine katılmış ve sadece 1 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda bulunmuş; %11,5’ i (6 katılımcı)
“Dans” faaliyetlerine katılmış ve 2 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda bulunmuş; %5,6’ sı (3 katılımcı)
“Teknoloji” faaliyetlerine katılmış ve sadece 1 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda bulunmuş; ve son
olarak, %5,6’ sı (3 katılımcı) “Edebiyat” faaliyetlerine katılmış ve 1 katılımcı 2 yıl ve üzerinde bu alanda
bulunmuştur.

ANKET RAPORU | HEJ! BİR FİKRİM VAR

66

GENÇ VE ÇOCUK ANKETİ - 3. BÖLÜM

3.4. KATILIMCILARIN KATILDIKLARI DERS DIŞI AKTİVİTELER

“Şu anda aktif olarak devam ettiğin kaç tane ders dışı faaliyet var?” sorusuna katılımcıların, %44’ ü (22
katılımcı) “Yok”, %30’ u (15 katılımcı) “1 tane”, %16’ sı (8 katılımcı) “2 tane”, %10’ u (5 katılımcı) “3 tane”
seçeneklerini işaretlemişlerdir. 4 veya 5 üzeri seçeneklerini işaretleyen katılımcı olmamıştır.
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3.5. KATILIMCILARIN İLGİ DUYABİLECEKLERİ AKTİVİTELER

“Düzenli olarak bir okul dışı faaliyete katılacak olsan, aşağıdakilerden hangilerini seçerdin?” sorusuna
katılımcıların, %50'si (26 katılımcı) “Enstrüman Kursları”, %50'si (26 katılımcı) “Gym”, %38,4'ü (20
katılımcı) “Basketbol”, %36,5’ i (19 katılımcı) “Resim-Sanat Kursları ve %30,7'si (16 katılımcı) “Futbol”
cevaplarını işaretlemişlerdir. Bunlar gibi, “Voleybol” , “Sinema-Tiyatro” , “Bilim-Fen Kulübü” gibi birçok alan
da seçilmiştir.
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3.6. KATILIMCILARIN OKUL DIŞI ZAMANLARINDAKİ AKTİVİTELERİ

“Okul dışındaki zamanlarında genelde ne yaparsın?” sorusuna katılımcıların %52’ si (27 katılımcı) “Sosyal
medyada zaman geçiririm”, %44,2’ si (23 katılımcı) “Arkadaşlarımla / kardeşlerimle vakit geçiririm”, yine
%44,2’ si (23 katılımcı) “Müzik Dinlerim”, %34,6’ sı (18 katılımcı) “Bilgisayar oyunu oynarım” %32,6’ sı (17
katılımcı) “Ders çalışırım”, %28,8’ i (15 katılımcı) “Kitap okurum” , %26,9’ u (14 katılımcı) “Oyun oynarım”,
%21,1’ i (11 katılımcı) “TV izlerim”, %19,2’ si (10 katılımcı) “Dil öğrenirim”, %19,2’ si (10 katılımcı) “Resim
yaparım” yanıtlarını işaretlemişlerdir. 11 katılımcı diğer seçeneğini işaretleyerek, bunlardan başka, okul dışı
zamanlarında yaptığı faaliyetler olduğunu belirtmiştir.
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3.7. KATILIMCILARIN YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI FAALİYETLER

“Yapmaktan en çok hoşlandığın faaliyetler nelerdir?” sorusuna katılımcıların, %65,3’ ü (34 katılımcı) “Müzik
dinlemek”, %57,6’ sı (30 katılımcı) “TV / sosyal medyada video izlemek”, %46’ sı (24 katılımcı) “Spor”,
%44,2’ si (23 katılımcı) “Bilgisayar oyunu oynamak”, %40,3’ ü (21 katılımcı) “Kitap okumak”, %40,3’ ü (21
katılımcı) “Ailemle vakit geçirmek”, %38,4’ ü (20 katılımcı) “Yüzmek”, %36,5’ i (19 katılımcı) “Bisiklete
binmek” ve son olarak %32,6’ sı (17 katılımcı) “Piknik” yanıtlarını vermişlerdir.
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3.8. KATILIMCILARIN YAPMAKTAN HOŞLANDIKLARI SPOR DALLARI

“Yapmaktan hoşlandığın yada hoşlanacağını düşündüğün spor dallarını işaretler misin?” sorusuna 32
katılımcı “Yüzme”, 20 katılımcı “Futbol”, 26 katılımcı “Basketbol”, 4 katılımcı “Hentbol”, 18 Katılımcı
“Badminton”, 20 katılımcı “Buz pateni/Buz hokeyi”, 7 katılımcı “Innebandy”, 13 katılımcı “Kayak”, 6
katılımcı “Kano”, 24 katılımcı “Tenis/Masa Tenisi” ve 17 katılımcı “Satranç” cevaplarını vermişlerdir.
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3.9. KATILIMCILARIN HOŞLANDIKLARI SANATSAL FAALİYETLER

“Yapmaktan hoşlandığın ya da hoşlanacağını düşündüğün sanatsal faaliyetleri işaretler misin?” sorusuna,
26 katılımcı “Enstrüman Çalmak”, 19 katılımcı “Şarkı söylemek-beste yapmak”, 28 katılmcı “Fotoğraf”, 23
katılımcı “Grafik-Resim-Heykel”, 15 katılımcı “Sinema-Tiyatro”, 13 katılımcı “Ebru-Hat sanatları”, 13
katılımcı “Edebiyat (şiir, hikaye, deneme yazmak)” yanıtlarını vermişlerdir. 4 katılımcı ise diğer seçeneğini
işaretlemiştir.
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3.10. KATILIMCILARIN KİTAP OKUMA DURUMLARI

“Bir ayda okunan ortalama kitap sayısı” sorusuna katılımcıların, %15,7’ si (8 katılımcı) “Kitap okumayı
sevmem”, %25,5’ i (13 katılımcı) “1”, %23,5’ i (12 katılımcı) “2”, %15,7’ si (8 katılımcı) “3” ve %19,6’ sı (10
katılımcı) “4 kitap ve üzeri” cevaplarını işaretlemişlerdir.
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4. BÖLÜM: KATILIMCILARIN
BEKLENTİLERİ

FİKİR,

TALEP

VE

4.1. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİNE ULAŞIMI

“Yaşadığın
bölgede
Mentörlük(Rehberlik)
faaliyetleri var mı” sorusuna katılımcıların
%80,3'ü (41 katılımcı) “Evet”, %19,6'sı (10
katılımcı) “Hayır” yanıtlarını vermişlerdir.
Katılımcıların %20'ye yakını bulundukları
bölgelerde
mentörlük
faaliyetlerinin
bulunmadığından bahsetmektedir. Bu ankete,
daha çok rehberlik faaliyetlerine katılan kişilere
ulaşılıp onlar tarafından doldurulmuş olması
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nedeniyle, rehberlik mentörlük faaliyetlerine
katılanların oranının güncel olandan daha yüksek
çıktığı, ankete katılmayanların benzer bir şekilde
rehberlik mentörlük faaliyetlerine de ulaşamadığı
düşünüldüğünde bu oranın daha yüksek
olabileceği tahmin edilmektedir. Bu durum
araştırılarak çocukların / gençlerin gelişimlerine
olumlu katkısı olabilecek mentörlük faaliyetlerine
nasıl ulaşabilecekleri noktasında çalışmalar
yapılabilir.
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4.2. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİNE İLGİSİ

“Mentörlük (Rehberlik) faaliyetlerine hangi sıklıkta katılıyorsun?” sorusuna katılımcıların %27,5’ i (14
katılımcı) “Katılmıyorum”, %54,9’ u (28 katılımcı) “Haftada bir”, %2’ si (1 katılımcı) “Haftada iki-dört”,
%7,8'i (4 katılımcı) “İki haftada bir” ve yine %7,8’ i (4 katılımcı) “Yılda bir-iki” seçeneklerini
işaretlemişlerdir.
Mentörlük faaliyetlerine haftada minimum bir defa katıldığını belirten 28 katılımcı olmasına rağmen, en
fazla iki haftada bir, daha az veya hiç katıl(a)mayan katılımcı sayısı da 22’ dir. %40’ dan fazla katılımcının
mentörlük faaliyetlerine ulaşmada / katılmada yaşadıkları sıkıntılar araştırılarak, çözüm yolları üretilip,
katılımları için imkanlar sunulabilir.

4.3. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİNE KATILMAMA NEDENLERİ

Rehberlik faaliyetlerine katılmıyorsan nedenini yazar mısın? şeklindeki açık uçlu soruya ‘Bulunduğum yerde
Rehberlik faaliyeti yok’, ‘Gerek duymuyorum’, ‘Psikolojik problemlerimden dolayı katılamıyorum’, ‘Yapılan
faaliyetleri sıkıcı buluyorum’, ‘Katılmak için yeterli zamanım yok’ şeklinde yanıtlar verilmiştir.
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4.4. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİNE KATILMA NEDENLERİ

“Mentörlük (Rehberlik) faaliyetlerine katılma
sebebin nelerdir?” sorusuna katılımcıların
%68,4'ü (26 katılımcı) “Sosyal faaliyet /
etkinlik”, %52,6’ sı (20 katılımcı) “Kitap okuma,
manevi gelişim”, %21'i (8 katılımcı) “Okul
derslerine yardım”, %73,6'sı (28 katılımcı)
“Arkadaşlarımla birlikte olma”, %18,4'ü (7
katılımcı) “Evden / ailemden uzaklaşma”, %31,5'i
(12 katılımcı) “Yeni insanlar tanıyabilme”,
%15,7'si (6 katılımcı) “Ailem istediği için” ve son
olarak da %21'i (8 katılımcı) “Yapacak daha iyi
bir
aktivite
olmadığı
için”
yanıtlarını
işaretlemişlerdir.

rehberlik mentorluk faaliyetlerine katıldığını
belirtmiş olması bu çalışmaların çocukların /
gençlerin “sosyalleşme” ihtiyacını karşılamadaki
önemini göstermektedir. Ayrıca %40'a yakın
katılımcının manevi gelişimleri için rehberlik
faaliyetlerine katılıyor olduğunu belirtmesi
oldukça önemlidir. Bu iki konuda yapılacak
çalışmaların kalite ve içeriğinin geliştirilmesi hem
bu gerekçelerle bu faaliyetlere katılanlara dair
isabetli bir çalışma olurken, hem de rehberlik
faaliyetlerine ailenin isteği evden / aileden
uzaklaşma ya da yapacak daha iyi bir aktivite
olmadığı için katıldığını belirtenler açısından
katılımı daha cazip hale getirecektir.

Katılımcıların yarısından fazlasının arkadaşlarıyla
beraber olma ve sosyal etkinlikler nedeniyle
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4.5. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİNE KATILMA NEDENLERİ
Varsa diğer sebeplerini yazar mısın? şeklindeki açık uçlu soruya ‘Mentörümü seviyorum’ yanıtı verilmiştir.

4.6. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİ İÇİN ÖNERİLERİ
Mentörlük (Rehberlik) faaliyetlerine ilişkin önerilerini / tavsiyelerini yazar mısın? şeklindeki açık uçlu
soruya verilen yanıtlar aşağıda yer almaktadır:
Arkadaşlarımla birlikte daha çok vakit geçirmek istiyorum.
Yapılan faaliyetler daha programlı ve disiplinli olabilir.
Programlar her hafta değil de, iki haftada bir yapılırsa daha verimli olabilir.
Gençler arasında ayrım yapılmamalı, eşit olunmalı.
Manevi gelişim çağa uygun olarak yapılmalı.
Mentörlerin genç olmasına dikkat edilmeli.
Gençler hem manevi hem de kültürel yönden geliştirilmeli.

4.7. KATILIMCILARIN MENTÖRLÜK FAALİYETLERİNDEN MEMNUNİYETLERİ

“Katılıyorsan eğer, genel olarak mentörlük (rehberlik) faaliyetlerinden memnun musun?” sorusuna 36 kişi
katılmış ve katılımcıların %78’ i (28 katılımcı) memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre
memnuniyet değerlemesi ortalama 7.7 / 10 puan olarak ortaya çıkmıştır.
Katılımcıların %78'inin mentörlük faaliyetlerinden memnun olduklarını ifade etmiş olmaları yapılan
çalışmaların genel itibariyle başarılı olduğu söylenebilir. Ancak bu konuda memnun olmadığını ifade
edenlerin oranını da dikkate almak gerekir. Bu çocukların / gençlerin katıldıkları mentörlük-rehberlik
faaliyetlerinden neden memnun olmadıklarına dair daha özel araştırma yapılarak, çalışmaların daha verimli
ve katılımcılar tarafından daha memnuniyet verici hale getirilmesi sağlanmalıdır.
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5. BÖLÜM: GELECEĞE DAİR
5.1. KATILIMCILARIN BAŞKALARINA FAYDALI OLABİLECEKLERİ ALANLAR

“İyi / başarılı olduğun ve başkasına faydalı olabileceğini düşündüğün alanları işaretler misin?” sorusuna
katılımcıların %40,3’ ü (21 katılımcı) “Dil Eğitimi (İngilizce, Fransızca vb.)”, %32’ si (17 katılımcı) “Güzel
Sanatlar (resim, heykel, ebru vs.)”, %34,6’ sı (18 katılımcı) “Müzik”, %48’ i (25 katılımcı) “Spor”, %42,3’ ü
(22 katılımcı) “Teknik Dersler (Matematik, Fizik, vb)”, %21,1’ i (11 katılımcı) “Bilim”, %28,8’ i (15 katılımcı)
“Teknoloji” ve %17,3’ ü (9 katılımcı) “Yazı-Edebiyat” alanlarında iyi / başarılı olduklarını ve başkasına faydalı
olabileceklerini düşündüklerini belirtmişlerdir. %9,6’ sı (5 katılımcı) ise henüz iyi oldukları ve başkasına
aktaracak alanlarda bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir.
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Akranlar arası bilgi / tecrübe paylaşımı için eğitim ve sosyal hayata dair konularda (dil öğrenimi, sanat,
spor vb) oldukça iyi bir zemin olduğu görülmektedir. Hem sosyal sorumluluk ve sivil topluma katılım hem de
öğretirken / paylaşırken öğrenme fırsatları da olacaktır. Ankete katılanların önemli bir kısmının sorulan her
alanda paylaşıma açık olduğunu dolayısıyla sivil topluma katılım konusunda iştiyaklı oldukları görülmektedir.
Ayrıca bu ortamın çocuk ve genç grubuna yönelik psikolojik katkılarından da ilave olarak
faydalanılabilecektir. Gelecek nesil adına oldukça ümit vaad eden bir sonuçla karşılaşmaktayız. Bu
potansiyelin değerlendirilebileceği imkanlar ve ortamlar hazırlamak gerekmektedir.

5.2. KATILIMCILARIN BAŞKALARINA FAYDALI OLABİLECEKLERİ ALANLAR
"Varsa diğer alanları yazar mısın?" şeklindeki açık uçlu soruya ‘Vücut geliştirme’, ‘Diyet’, ‘Oyun’, ‘Ticaret’,
‘Futbol’ ve ‘Designer’ yanıtları verilmiştir.

5.3. KATILIMCILARIN ANKET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Anketi tamamladıklarında katılımcılara “Son olarak anket hakkındaki görüşlerinizi belirtir misiniz?” sorusu
ile değerlendirme yapmaları istenmiştir. Bu soruyu yanıtlayanların %66’ sı (31 katılımcı) anketi genel olarak
faydalı bulduğunu, % 80’ i (40 katılımcı) anketin sonuçlarından haberdar olmak istediklerini belirtirken
%53'ü (24 katılımcı) benzer çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Düzenlenen anketin amaca matuf başarılı olduğu ve katılımcıların anket sonuçları ile devamını da ilgiyle
takip ettiği gözlenmektedir. Özellikle bu anketi yanıtlayan geleceğin temsilcileri olan çocuk ve gençlerin
ilgisinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
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A. İŞ VE KARİYER PLANLAMA
SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ

Anketin katılımcı profilini oluşturan, büyük oranda
son 3 yıllık süreçte İsveç'e gelen kimselerin
İsveç'te entegrasyon süreçleri içerisinde -dil
eğitiminden sonra- en acil gündemlerinin başında
iş ve kariyer planlanması konusu gelmektedir.
Ankete göre sadece 14 katılımcı (%5) kontratlı bir
işte çalışmaktadır. Geri kalan %95'inin henüz
İsveç'teki iş ve kariyer süreçlerinin başında
olduklarını görmekteyiz.
İş ve kariyere ilişkin anket sorularına verilen
yanıtlara göre katılımcılar İsveç'te istihdamı
kendileri açısından önemli bir problem olarak
görmekte, yani bir işte çalışma imkanı olduğunu
düşünmekle birlikte tecrübelerine, aldıkları
eğitime uygun ya da hedefledikleri alanda iş bulma
konusunda kaygı taşımaktadır.
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İş ve kariyer başlığı altında katılımcıların geçmiş
tecrübelerini, çalışmış oldukları sektör ve süreleri
incelediğimizde %23'ünün özel sektörde, %20’
sinin sivil toplum kuruluşlarında ve yaklaşık
%5'inin ise kamu sektöründe 10 yıl ve üzerinde
tecrübeye sahip olduklarını görmekteyiz. Sivil
toplum ve kamu sektörü için 1-3 yıl, 4-6 yıl ve 79 yıllık tecrübe sürelerinde de dengeli bir dağılım
söz konusu iken katılımcılarda 1- 3 yıllık özel
sektör tecrübesinin de hayli yüksek(%23)
olduğunu görmekteyiz. Bunu son süreçte diğer
alanlarda işini kaybeden insanların özel sektörde
çalışmaya başlamış olabileceği şeklinde de
değerlendirebiliriz.
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Katılımcıların tecrübe ettiği çalışma sahaları ve
sürelerinde ise %62'si eğitim, %38'i sivil toplum
hizmetleri ile %15'i ticaret, iş ve girişimcilik
alanları
olarak
sıralanmaktadır.
Eğitim
sektöründeki %62'lik oranın yıllara göre
dağılımında ise 10 yıl ve üzerinde olanlar ile 1-3 yıl
olanların en yüksek ve eşit oranda olduğunu
görmekteyiz. 4-6 ve 7-9 yıllık tecrübeye sahip
olanları da dahil ettiğimizde
katılımcıların
çoğunluğunun hem genç hem de tecrübeli
insanlardan oluşan eğitimli ve eğitimci bir topluluk
olduğu görülmektedir. Böyle bir topluluğun
bulunmasının İsveç Ulusal Eğitim Ajansı'nın Aralık
2019 da resmi web sitesinden yayınladığı verilere
göre 45 bin öğretmen açığı bulunan İsveç'te hem
eğitim kurumları için hem de katılımcılar için çok
önemli bir fırsat olduğu açıktır.
1-3 yıllık tecrübeye sahip olmada girişimci ve ev
hanımlarının sayısının diğer yıl periyotlarından
yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni
olarak ise son yıllarda işlerini kaybedenlerden bir
kısmının girişimcilik- iş- ticaret alanında uğraştığı
ya da ev hanımı olduğu yönünde yorumlanabilir.

Katılımcıların %62'sinin İsveç'teki bir kamu
kurumunda, %32'sinin ise özel işletmelerde
çalışmak istediğini görmekteyiz. %26'şar oranda
ise “yeniden akademik ve mesleki bir eğitim
almak”, “kendi işini kurmak” ve “uluslararası
kuruluşlarda
çalışmak”
şeklinde
cevaplar
verilmiştir. Katılımcıların çoğunun eğitimci olması
ve yine eğitim alanında çalışmasının doğal sonucu
olarak İsveç'te eğitimin çok büyük oranda devlet
tarafından
sağlanması
nedeniyle
kamu
kurumlarında çalışmak isteyenlerin olması tutarlı
bir sonuçtur. Öte yandan zaten belli bir eğitim
düzeyine sahip toplulukta her dört kişiden birinin
ya yeniden eğitim almak ya kendi işini kurmak ya
da uluslararası bir kurumda çalışmak istemesi
oldukça dikkate değer bir sonuçtur. Bu nedenle
katılımcıların geleceğe dair isteklerini belirttiği
alanlarda çeşitli çalışmalar ve projeler yapılarak
destek verilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Katılımcıların geleceğe ilişkin olarak çalışmak
istedikleri sektörlerin tespitine dair sorulan
soruda ise %55'inin eğitim alanında, %22'sinin
teknik işlerde, %22'sinin ticaret-girişimcilik
alanında çalışmak istediğini görmekteyiz. %19
oranında ise sağlık ve akademisyenlik alanlarında
ilerlemek istedikleri şeklinde yanıtlar alınmıştır.
“Henüz bir karar vermiş değilim” diyenlerin oranı
ise %15 dolayında olup, %7 civarında da “ne iş
olursa yaparım” diyen, bir kariyer fikri henüz
netleşmemiş
olan
katılımcılar
olduğunu
görmekteyiz. Gerek çalışmak istediği alanı
belirlemiş gerekse henüz netleştirmemiş tüm
grupların iş ve kariyer planlama süreçlerinde bir
rehberlik ihtiyacının belirtildiğini söylemek yanlış
olmayacaktır.
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Katılımcıların “istedikleri sektörlerde çalışmak için
en çok neye ihtiyaç duydukları” sorulduğunda ise
birinci sırada, %87 oranında dil eğitimine, %50
oranında tamamlayıcı eğitime, %45 oranında staj
ve tecrübeye ve %44 oranında ise motivasyona
ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir.

Motivasyon konusunun diğer konular kadar
yüksek oranda ifade edilmesinin gerekçesini bir
başka sorunun cevabında bulabiliriz. Katılımcılara
“İsveç'teki kamu kurumlarından beklenti ve
önerilerinin neler olduğunu” sorduğumuzda her
beş katılımcıdan dördü (yaklaşık %80'i) iş bulma
yönlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi yanıtını
vermiştir. İsveç'teki kamu kurumlarından bu
konudaki yetersizliğinden yakınmanın ya da
iyileşme beklentisinin yüksek olması motivasyon
dahil iş bulma süreçleri ile ilgili birçok ihtiyacın
yeterince karşılanmadığını ortaya koymaktadır.
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İş ve kariyer süreçlerinden yönlendirme
konusundaki
ihtiyacın
karşılanamamasından
kaynaklı soruna yönelik bir başka sorunun
cevabının da burada ifade edilmesi önem arz
etmektedir.
Katılımcılara “İsveç'teki Hizmet
Hareketi'nden
beklenti
ve
önerileri”ni
sorduğumuzda
yaklaşık
%72'sinin
Hizmet
Hareketi'nden “iş ve kariyer planlamada yardım ve
tavsiye”
anlamında
faaliyetler
yürütmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Yaklaşık her 4 kişiden
3'ü diyebileceğimiz bu oldukça yüksek oranı şu
şekilde değerlendirmekteyiz: Katılımcılar İsveç'te
iş bulma ve kariyer süreçlerinde kamu
kurumlarının yeterli desteğinin olmaması üzerine,
bu
önemli
ihtiyacı
karşılamada
Hizmet
Hareketi'nden destek beklemektedir.
Bununla birlikte yukarıda istatistiksel olarak
ortaya çıkan sonuçlarla paralellik arz edecek
şekilde, açık uçlu sorularda da kişilerin rehberlik,
danışmanlık tecrübe paylaşımı gibi iş ve kariyer
planlamada
desteğe,
İsveç’'teki
meslekler
hakkında bilgi ve tanıtıma ihtiyaç duydukları ve iş
dünyası ile ilgili çalışma görmek istediklerini
belirtmişlerdir. Katılımcıların sadece bir işte
istihdam edilmekle kalmayıp bugüne kadar ki
kendi kişisel tecrübe ve mesleki donanımlarını
İsveç'e
aktarmak
istedikleri,
bunun
yapılamadığında örneğin almış olduğu eğitim ve
edindiği tecrübelerin dışında daha farklı bir işte
çalışmalarının motivasyon ve hayallerini kırdığını
ifade ettikleri görülmektedir.
Entegrasyon sürecindeki en önemli başlıklardan
biri olan iş edinme ve kariyer planlama
süreçlerinde kişilere daha anlayışlı yaklaşılması, bu
konularda hayatlarını belli bir düzene oturtana
kadar destek olunması, farklı ya da benzer
tecrübelere sahip kişilerin yetenek, kapasite ve
eğilimlerine
yönelik
değerlendirmelerinin
sağlanması, benzer meslek grupları arasında
koordinasyon sağlanması, iş bulma ve çalışma
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süreçlerinin periyodik olarak çeşitli seminer ve
sair organizasyonlar ile paylaşılması konularında
düşünce ve talepleri olduğu öne çıkmaktadır.
Kişilerin iş - kariyer süreçlerini planlamada
kendilerine yeni hedefler ya da mevcutları revize
edebilecekleri, yeni geldikleri ülkeye adapte
olabilecekleri şekilde nereden başlayıp neler
yapabileceklerini belirtir, somut, bilgilendirici
notlara ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Ya da ilgili
konularda kaynakların verilmesi, bu konuyla ilgili
bir
danışmanlık,
rehberlik
pozisyonunun
oluşturulması önerilmektedir.
Anketten elde edilen tüm veriler ışığında iş ve
kariyer planlama süreçlerinin desteklenmesine
yönelik, öncelikli olarak sayısal anlamda yoğunluk
arz eden -örneğin eğitim gibi- meslek ve sektörel
gruplardan başlamak suretiyle katılımcıların
kariyer süreçlerinin desteklenmesine yönelik
çeşitli çalışma gruplarının oluşturulmasına öncelik
verilmesi gerekmektedir.
Mesleki / sektörel gruplandırmalara dayalı
oluşacak çalışma gruplarının kendi durum ve
ihtiyaç analizi yapılarak süreç tasarımı planlaması yapmaları yararlı olacaktır. İsveç'teki
entegrasyon süreçleri gruplandırılarak (oturum
öncesi, oturum sonrası etablering vs eğitim,
çalışma hayatı gibi) her sürece ilişkin iş, kariyer
süreçlerinde kişilerin nasıl desteklenebileceğine
dair plan - programlar yapılarak mesleki rehberlik
danışmanlık vb gibi destek birimi oluşturulması
oldukça etkili bir çözüm olacaktır.
Başlangıç için ayrıca somut olarak çeşitli
konularda tecrübe paylaşım programları ve iş
seçimi, iş başvurusu ve sonrası süreçler hakkında
(cv hazırlama, mülakat süreci, referans kişi bulma,
tamamlayıcı eğitim, denklik vs) bilgilendirme,
seminer ve eğitimler verilmesi gerekmektedir.
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Meslek ve dil öğrenimi konuları bir arada ele
alınarak, örneğin öğretmenler, sağlıkçılar vs için
mesleki isveççe öğrenme gruplarının oluşturulması
faydalı olacaktır. Ayrıca başta İsveç'teki ilgili
resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile olmak
üzere,
alanına göre
(IT, e-ticaret vs)
uluslararası düzeyde mesleki örgüt ve ağlarla
irtibat kurulması ve
işbirliği yapılması
önerilmektedir.
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B. DİL EĞİTİMİ SÜREÇLERİNİN
DESTEKLENMESİ

İsveç’ e entegrasyon sağlamada dilin öneminin çok
büyük olduğu ortadadır. İsveç'e yeni yerleşenlerin
en önemli gündemlerinin İsveç dilini öğrenmek
olduğu anketten çıkan en bariz sonuçların başında
gelmektedir. Aynı zamanda da İsveççe öğrenmek
konusunda belli zorluklar ve kaygılar yaşandığı da
göze çarpmaktadır.
Bunun yanı sıra eğitimine devam etmek isteyen,
mesleğini sürdürmek ya da yeni bir işe girmek
isteyenler için de yine en önemli ihtiyaç duyulan
konunun
“dil
öğrenmek”
olduğu
anket
sonuçlarından anlaşılmaktadır.
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Bu nedenle İsveç'e yeni gelenlerle ilgili
gündemlerden birisi de dil eğitimi konusunda
kişilerin desteklenmesi olmalıdır. Bu konuya
gereken önem verilerek zaman almaksızın daha
fazla üzerinde durulmalıdır. Dil öğrenme
konusunda öncelikli yapılması gerekenleri ele alan,
varsa İsveççe öğretmeni ya da dilbilimciler olmak
üzere, dil öğretmenleri İsveççe öğretme öğrenme imkanları konusunda ilgili kimselerle
online yada offline çalışmalar yapılmalıdır. Bu
çalışmalara
konunun
muhataplarını
temsil
edenlerin katılacağı hızlı ve esnek olması
bakımından online ortamda yapılacak bir çalıştayla
başlanması önerilmektedir.
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İsveç dili yanı sıra İngilizce eğitimini
destekleyecek
olan
ne
tür
çalışmalar
yapılabileceği tespit edilmelidir. Bu çalışmalar bir
takım teknik yönler / yöntemler de içereceği için
burada sadece akla gelen birkaç örnek çalışma
paylaşılacaktır:
Ankette gönüllülük faaliyetleri konusunda
hangi
alanda
katkı
sağlayabileceği
katılımcılara sorulmuş, 47 katılımcı İsveççe
öğretebileceğini bildirmiştir. Bu kişilerin
tespit edilerek online olarak bir araya
getirilebilecekleri bir platformda İsveççe'nin
daha etkin nasıl öğrenilebileceği konusunda
müzakereler yapılabilir.
Gönüllü İsveççe öğretebileceğini söyleyen
kişilerin
moderatörlüğünde,
online
programlarla kişilerin düzeylerine uygun
olarak başlangıç - orta - gelişmiş düzeyde dil
eğitimi programları düzenlenebilir. Bu
programlar
sayesinde
dil
seviyeleri
geliştirilebilir.
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İsveçli (native speaker) gönüllü kişilerle
işbirliği yaparak online Fika - Språk Cafe’ler
düzenlenebilir.
Ayrıca dil öğrenimine ilişkin teknik ve
tavsiyeleri içeren çalışmalar yapmak üzere
gönüllü dil öğreticileri ile bir grup
oluşturulabilir. Yine bu grup, dil eğitimi
ihtiyacı olan kimselerin eğitim süreçlerini
talebe göre takip edebilir, rehberlik
çalışmaları yapabilir.
İsveç dili kullanılarak belli programlar
düzenlenebilir. Örneğin, Türkçe ve İsveççe'nin
bir arada kullanıldığı bazı kültürel, manevi ve
sosyal organizasyonlar yapılması dil eğitim
grubu koordinasyonu ile yerel düzeydeki
katılımcılarla yapılabilir. Bu çalışmalar da
online yapılabilir.
Anketin sonuçları değerlendirildiğinde iş
bulmada da en önemli ihtiyaçların başında
İsveç dilini öğrenme gereksinimi gelmektedir.

86

GENEL DEĞERLENDİRME

C. DİNİ, KÜLTÜREL VE MANEVİ
FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

Anketimize
katılan
katılımcıların
mevcut
durumları, ihtiyaçları, beklenti ve talepleri
konusunda öne çıkan başlıklardan bir diğeri de
dini, manevi, sosyal ve kültürel konularda
desteklenmesidir.
Anket yanıtlarına göre her dört katılımcıdan biri
kendisi adına manevi konularda değerlerinden
uzaklaşmak kaygısı taşırken bu oran aileleri ve
çocukları için her iki katılımcıdan biri olmaktadır.
Katılımcıların İsveç’ te kendilerini etkileyen veya
etkileyebilecek durumlara ilişkin verdikleri
yanıtlarda her beş kişiden birisi inancına göre
yaşayamamayı sorun olarak dile getirdiği
görülmektedir.
Ayrıca
katılımcılara
dini
tercihlerinden
dolayı
yaşadıkları
zorluklar
sorulduğunda, %59’ unun eğitim alırken, %56’ sının
sosyal faaliyetlerde, yaklaşık %40'ının da
çalışırken ibadet için yer ve zaman bulma sorunu
yaşadıkları görülmüştür.
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Katılımcıların dini tercihlerinden dolayı dört farklı
durumda (1-eğitim alırken, 2-çalışırken, 3komşuluk ilişkilerinde ve 4-gezi, spor, yeme, içme,
eğlence gibi sosyal faaliyetlerde) yaşadıkları
zorluklar sorulmuştur. Sözkonusu soruda ayrıca
bu dört durumda; i) ibadet için yer ve zaman
bulma, ii) güvenilir yiyecek ve içecek bulma ile iii)
mahremiyet durumları da değerlendirilmiştir.
Burada en çok sosyal faaliyetlerde ve eğitim
alırken bu üç konuda da ortalama %50 oranında
çeşitli zorluklar yaşandığı ifade edilmiştir.
Bu durum çalışırken ve komşuluk ilişkilerinde daha
düşük bir orana karşılık gelmesi sevindirici olsa da
katılımcıların
özellikle
sosyal
ve
eğitim
faaliyetlerinde inancına göre yaşama konusunda
ibadet, yeme içme ve mahremiyet problemleri bu
alanlardaki faaliyetlere katılımlarını düşürmeye
neden olabilecektir. Anketteki başkaca soruların
yanıtları
bu
durumun
doğruluğunu
desteklemektedir.
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Örneğin,
katılımcılara
İsveç'teki
kamu
kurumlarından
beklentileri
ve
önerileri
sorulduğunda her iki katılımcıdan birisi inancını
yaşamaya daha çok imkan sağlanması şeklinde
cevap vermiştir. Yine katılımcıların mevcut İsveç
sisteminde yaşamış oldukları sorunlarla ilgili
Hizmet
Hareketi'nden
beklentilerinin
de
yükseldiğini görüyoruz.
Anketteki en yüksek oranda çıkan sonuç da olması
hasebiyle ayrıca dikkat çekilmesi gereken konu,
katılımcıların (%85'inin) “aile ve çocuklara yönelik
rehberlik faaliyetleri”ni talep etmeleri olurken,
devamında
%79'unun “sosyal faaliyetler” ve
%74'ünün ise “manevi destek” talep etmekte
olduğu
görülmektedir.
Anlaşılacağı
üzere
katılımcılar çok yüksek oranda dini, manevi,
kültürel ve sosyal konularda Hizmet Hareketi'ne
önemli derecede rol biçmektedir.
Öte yandan, gönüllü sivil toplum faaliyetlerinden
istifade etmek kadar, katılımcıların aktif katkı
sağlama noktasında da önemli ölçüde istekli ve
duyarlı oldukları görülmektedir. Katılımcıların
%60'ı sosyal etkinliklerde, %42'si dini ve ahlaki
eğitimlerde, %38'i ise mentörlük-rehberlik
faaliyetlerinde gönüllü katkı sağlayabileceklerini
dile getirmişlerdir. Öte yandan katılımcıların
önceki sivil toplum faaliyetlerindeki tecrübelerine
bakıldığında ortalama 5 yıl gençlik, eğitim,
mentörlük, sosyal yardımlaşma başta olmak üzere
çeşitli alanlarda sivil toplum faaliyetlerine katkı
sağladıkları görülmektedir.
Konuyla ilgili açık uçlu sorulara verilen yanıtlara
baktığımızda, katılımcıların İsveç'e geldikleri
özellikle ilk üç ayda manevi ve sosyal olarak
desteklenme
ihtiyaçlarını
dile
getirdikleri
görülmektedir. Bu konuyu destekler nitelikte
katılımcıların hissiyatlarına ilişkin sorulan soruya
verdikleri cevapta, katılımcıların yaklaşık %45’'inin
gurbette hissettikleri, %30'unun kendilerini
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yetersiz ve yalnız hissettikleri, %10'unun da
dışlanmış hissettikleri görülmektedir. Yine %20
kadarının da kaygılı ve tedirgin hissetmiş olması
sonuçlarından yola çıkarak katılımcıların bu
süreçte özellikle manevi ve sosyal anlamda
desteklenerek yalnızlık duygularından kaynaklanan
kaygı
ve
tedirginliklerin
giderilmesine
çalışılmalıdır.
Ankette sorulan, katılımcıların eş ve çocukları için
duydukları kaygılar ve verdikleri yanıtlar içerisinde
dikkat çeken bir başka önemli cevap ise “asimile
olmak kendi kültürümüzden kopma tehlikesi”
cevabının ardından ikinci sırada gelen ancak
karşıtı diyebileceğimiz “entegrasyon problemi”
yaşamaları seçeneğini katılımcıların yaklaşık
%35'inin işaretlediği görülmektedir. Bu iki yanıt
yan yana getirildiğinde katılımcılar eş ve çocukları
için ya entegrasyonun farklı bir boyuta geçip
asimile olmak, kendi değerlerinden uzaklaşmak
şeklinde cereyan edebileceğini ya da bu kaygının
karşılığı olabilecek ölçüde içe kapanma ve
toplumla entegre olmada problem yaşama
şeklinde gerçekleşebileceğini düşünmektedir.
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Bu çerçevede, Hareketi'n buradaki sevenleriyle
iletişim ve irtibatını kuvvetlendirmesi ve İsveç
toplumuyla diyalog faaliyetlerinin artırılması
yönünde kültürel programların organize edilmesi
akla gelmektedir.
Yakın bölgelerde yaşayan insanların bir araya
gelebileceği ve paylaşım içinde olabilecekleri
platformlar oluşturulabilir. Ayrıca mesafeleri
ortadan kaldırmak amacıyla online programlar
çocuklar ve yetişkinler için düzenli hale
getirilebilir. Özellikle eğitim ve kültür merkezleri
oluşturulabilir, çocuklara yönelik akranlarıyla
birlikte olabilecekleri programlar düzenlenebilir.
Ayrıca katılımcıların psikolojik, manevi danışmanlık
talepleri olduğu gibi hobi ve beceri kursları, sosyal
ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesini de arzu
ettiği görülmektedir.
Katılımcıların en çok zorlandıkları konulardan
birisinin de güvenilir yiyecek ve içecek, helal gıda
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konusu olduğu tespit edilmektedir. Bu konuda
oluşturulacak bir çalışma grubunun faydası çok
olacaktır.
Çocuklar için organize, plan ve programı önceden
duyurulan, velilerden kayda değer ama makul bir
ücretin alınacağı tatil programları ve kamplar
hazırlanabilir. Büyük şehirlerde yaşayanlar için bir
sorun olarak görülmese de nispeten küçük
yerleşim yerlerinde yaşayanlar için uygun
tarihlerde manevi programlar düzenlenebilir. Ya
da haftalık online programlar gerçekleştirilebilir.
Her meslek grubundan tecrübeli insanlardan
oluşacak genç ve dinamik bir heyetle birlikte
çocukların dini eğitimlerinin İsveç geleceği için
neden gerekli olduğunun, bunu neden ve nasıl
yapmak istediğimizin, bunu İsveç'li yetkililerle dini
çizgiden çıkmayarak şeffaf bir şekilde yapmak
istediğimizin anlatılacağı ciddi bir rapor bir yıl
içinde hazırlanabilir. Bu rapor, yetkililere
ulaştırılabilir ve bunun için kamuoyu oluşturulması
sağlanabilir.
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D. ENTEGRASYON VE TOPLUMA KATKI

Katılımcıların ankete verdiği yanıtlar üzerinde
durulması gereken bazı önemli hususları da
entegrasyon ve topluma katkı başlığı altında
değerlendirebiliriz. Katılımcıların genel olarak
profiline baktığımızda, %72'sinin 40 yaş altında,
genç bir kitleden oluştuğunu, %93'ünün en az dört
yıllık bir üniversite mezunu olduğunu, %96'sının
aktif bir iş hayatı tecrübesine sahip olduğunu
görmekteyiz. Yine %85'inin farklı sivil toplum
faaliyetlerinde daha önce görev yaptığını,
%76'sının spor veya sanatla ilgili olduğunu
görmekteyiz. %90'ı Türkçe ve İsveççe dışında en
az bir yabancı dili başlangıç seviyesinde de olsa
bilmektedir.
Yukarıdaki hususlarla birlikte katılımcıların
İsveç'te ortalama bulunma sürelerinin 2 yıl olduğu
göz önüne alındığında, katılımcı profilini hızlı
entegre olabilecek bir kitle olarak tarif etmemiz
yerinde olacaktır. Ayrıca katılımcıların sayısına
(277) nispetle daha fazla sayıda (400 civarında)
çocuk olduğunu, dolayısıyla yeni neslin bu
entegrasyon sürecini daha da hızlandırıp
güçlendirecekleri çıkarımında da bulunabiliriz.
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Ankete katılanlardan yaklaşık %85'i gibi çok
büyük bir kısmının (232 Katılımcı) en az bir alanda
gönüllü olarak sivil toplum faaliyetine katkı
sunmak istemeleri oldukça önemli bir sonuçtur
(24 Katılımcı hariç bütün katılımcılar iki veya fazla
alanda
gönüllü
faaliyette
bulunmayı
işaretlemiştir). Bu oran kişilerin gerek şimdi
gerekse daha fazla imkanları olduğunda ve ilerisi
için topluma katkıda önemli bir potansiyel
taşıdığını göstermektedir.
İsveç'e hızlı entegre olabilecek özelliklere sahip ve
topluma katkı vermeye hazır bu kitlenin sorunları,
ihtiyaçları ve kaygıları içinde en önemli iki konu
olan dil öğrenimi ve iş edinmeye dair
değerlendirmelere önceki bölümlerde yer verildiği
için burada diğerleri üzerinde durulacaktır.
Katılımcı profilinin entegrasyona hazır veyahut
uyumlu görünmesi ile birlikte henüz ortalama 2
yıllık süre içerisinde yoğunluklu olarak dil ve iş
edinme ile sair uyum
süreçlerindeki
meşguliyetleri nedeniyle özellikle sivil toplum
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faaliyetlerine yönelik topluma katkı aşamasında
henüz alacakları çok mesafe olduğunu da
söyleyebiliriz.
İsveç'te herhangi bir sivil toplum faaliyetine
katılımlarını ve faaliyet konularını, sürelerini
sorduğumuz soruda, katılımcıların %62'sinin
“katılmadım” cevabını verdiğini görmekteyiz.
İsveç'teki sürecin ilerlemesi ile bu oranın düşeceği
konusunda pozitif değerlendirme yapılabilir. Ancak
“katılmadım” cevabı verenler içinde oturum izni
almış olanlar ile henüz oturum öncesi süreçte
olanların oranının yakın olması nedeniyle oturum
sonrası süreçlerde sivil topluma katkının katılımın
artacağını
söylemeyi
şimdilik
güçleştirmektedir.
Katılımcılara yöneltilen “İsveç'teki yaşamınızla
ilgili en uygun ifade”yi seçmeleri istenen ve sosyal
ilişki durumları belirtilen soruda katılımcıların
%86'sı yaşadığı çevrede yine kendileri gibi
Türkiye'den gelenlerle görüştüğünü, bununla
birlikte %45'i ise İsveçli arkadaşı ya da ailece
görüştüğü bir kimse olmadığını belirtmişlerdir. Bu
iki oran, katılımcı kitlenin daha çok tipik göçmen
profiline uygun olarak, etnik, kültürel ve sosyal
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dayanışma içerisinde hareket ettiklerini, henüz /
arzu
edilen
düzeyde
İsveç
toplumuyla
entegrasyonda alacağı önemli bir mesafe
olduğunu göstermektedir.
Yine “İsveç'te yaşanan zorluklar”la ilgili soruda,
katılımcıların yaklaşık üçte biri (%35) insanlar ve
kurumlarla ilişki kurmada zorlandığını, %18'i ise
kültürel uyum sorunu yaşadığını belirtmiştir.
Yukarılarda da söz edildiği gibi katılımcıların
%37'si eş ve çocukları adına entegrasyon
konusunda kaygıları olduğunu ifade etmişlerdir.
Konuyla ilgili katılımcıların açık uçlu sorulara
verdikleri yanıtları incelediğimizde daha önce
İsveç'e gelmiş, İsveç'in yaşam koşulları ve
entegrasyon
konusunda
görece
tecrübeli
kimselerin bu gruba rehberlik etmeleri istenmiştir.
Ayrıca sivil toplum, hizmet çalışmalarına dahil
edilmeleri ve/veya daha aktif olma talepleri
bulunduğu görülmektedir. Özellikle kişilerin İsveç
toplumuna ne tür katkılar verebilecekleri
konusunda bilgilendirilmeleri ve bu katkıyı
sağlamaya zemin hazırlayacak çalışmaların
yapılması ihtiyacı belirtilmiştir.
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Öncelikli olarak İsveçlilerle yerelde ortak
faaliyetlerin
düzenlenmesi
önerileri
öne
çıkmaktadır. Ayrıca anket katılımcılarının profil ve
nitelikleri de göz önüne alındığında entegrasyon
ve diyalog alanında sunacakları pozitif katkılarla
diğer göçmenlerin de bu çalışmalara katılım
konusunda teşvik ve cesaretlendirilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Yapılacak çalışma ve projelerde
şemsiyenin genişletilerek başta kültürel, dini ve
coğrafi yakınlığı bulunan toplumlardan olmak
üzere diğer göçmenleri de kapsayan ve onların da
İsveç toplumuyla entegrasyonuna katkı sağlayan
şekilde dizayn edilmesi önerilmektedir. Özellikle
İsveç nüfusunun dörtte birini oluşturan
göçmenlerin çocuklarına yönelik yapılacak
rehberlik, eğitim ve mentörlük çalışmalarının İsveç
toplumunun geleceği adına çok önemli bir katkı
sağlayacağı ifade edilmiştir. Göçmen ailelerin
çocuklarına
yönelik
yapılacak
rehberlik
faaliyetlerinin bir takım bilimsel çalışmalarla
raporlanması ve İsveçli yetkililere sunulması
önerilmektedir.

Oturum
öncesi
ve
sonrası
süreçlerde
(Migrationsverket ile ilişkiler, oturum sonrası
yaşanacak şehrin seçimi, dil kursu seçimi,
çocukların lise - üniversite seçimleri vb.) düzenli
ve herkese ulaşabilen destekler sunulabilir.
Entegrasyon, İsveç’ te yaşam, alışveriş, helal gıda,
yeme - içme, sağlık sistemi, eğitim sistemi, sosyal
ilişkiler, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler gibi en çok
merak edilen konular üzerine seminer dizileri
düzenlenebileceği akla gelmektedir.
İsveç'e yeni gelenlere kardeş aile sistemi kurulup,
belirli bir süre düzenli desteklenerek, kamp
süreci, oturum öncesi ve sonrası süreç gibi önemli
dönemlerde bir rehberlik sistemi kurulabilir.
Böylece yeni gelen kişilerin kendilerini yalnız
hissetmelerinin önüne de geçilmiş olur.
Yukarıda bahsedilen konularla ilgili bir el kitapçığı,
web sayfası veya bir mobil uygulama
düzenlenebilir. İltica süreci, konut, helal gıda vs
gibi bazı özel konularda küçük çalışma grupları
oluşturularak düzenli, güvenilir bilgi akışı
sağlanabilir.
Entegrasyonu da doğrudan etkileyen psikolojik
durumlar ile ilgili mümkünse profesyonel
kişilerden olacak şekilde destek grupları,
seminerler, ziyaretler vs. organize edilebilir.
Sivil topluma destek olmaya gönüllü kişilerin ilgi
duydukları alanlarda faaliyete geçebilmelerini
sağlamak adına çalışmalar yapılabilir. “Ben burada
neler
yapabilirim?”
sorusunun
cevabını
netleştirerek insanlara hazırlanacak modüller
şeklinde sunulabilir. İsveçlilerle veya diğer
göçmenlerle iletişime geçme noktasında sıkıntılar
yaşayan kişilere destek sunma adına kendi
derneklerimizle veya yerel derneklerle ortaklaşa
sosyal ve kültürel projeler geliştirilebilir.
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E. HİZMET HAREKETİNİN İŞLEYİŞİNE
DAİR KONULAR

Ankette katılımcılar gerek çoktan seçmeli gerekse
açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarla Hizmet
Hareketi'ne dair fikirlerini paylaşmışlardır.
Katılımcıların özellikle açık uçlu sorularda
verdikleri yanıtlarda daha çok Hareketi'n
işleyişine, Hareket'ten beklenti ve önerilerine dair
değerlendirmelerin öne çıktığı görülmektedir.
Ayrıca katılımcılara 4.2. numaralı soruda doğrudan
Hizmet Hareketi'nden beklenti ve talepleri
sorulmuş, sırasıyla şu yanıtlar alınmıştır:

%78'i (212 katılımcı) Türkiye'de yaşananlara
yönelik faaliyetler, %75'i (203 katılımcı) Karar
alma süreçlerine bireylerin katılımı, %75'i (202
katılımcı) İş - kariyer planlamada yönlendirme,
%74'ü (201 katılımcı) Manevi destek, %56'sı (152
katılımcı) Hukuki destek ve %14'ü (37 katılımcı)
ise Maddi destek olarak ifade etmiştir. Bu
yanıtlardan anlaşılacağı gibi katılımcıların dörtte
üçünün maddi destek dışındaki seçeneklerde yer
alan hemen her konuda Hizmet Hareketi'nden
önemli oranda beklenti ve talepleri vardır.

Katılımcıların %85'i (230 katılımcı) Şeffaflık,
%84'ü (228 katılımcı) Aile ve çocuklara yönelik
rehberlik, %78'i (212 katılımcı) Sosyal faaliyetler,

ANKET RAPORU | HEJ! BİR FİKRİM VAR

93

GENEL DEĞERLENDİRME

Katılımcıların gerek kişisel ve ailevi konularla
gerek iltica süreçleriyle gerekse de çocukların
eğitimleri ile ilgili konularda olduğu gibi; iş ve
kariyer planlama, dil öğrenimi gibi süreçlerde de
Hizmet Hareketi'nden talep veya beklentileri
oldukları görülmektedir. Hatta İsveç kamu
kurumları tarafından yürütülen konularla ilgili
olarak da Hizmet Hareketi'nden destek ve yardım
bekleme şeklinde ifade edebileceğimiz geniş
ölçüde
bir
rol
tanımlaması
yaptıkları
anlaşılmaktadır. Bu konuların bir kısmı raporun
ilgili bölümlerinde ele alındığı için Hareketi'n genel
işleyişi, İsveç’ teki mevcut durumu ile geleceğine
yönelik görüş ve değerlendirmeler aşağıda
aktarılmaya çalışılacaktır.

talep edilmektedir. Ayrıca basın ve sosyal medya
başta olmak üzere insanlar arasında Hareket'e
dair ortaya atılan bir takım iddia ve söylemler
karşısında gerekli olduğu oranda yetkililerce
yanıtlanarak, bu tür şüphelere mahal vermeksizin
net bir tavırla şeffaf olarak hareket edilmesi
gerektiğini öne süren görüşler de bulunmaktadır.

Açık uçlu sorulara ilişkin yanıtlarda Hizmet
Hareketi ile ilgili öne çıkan konular, şeffaflık,
karar alma süreçlerine katılım, yönetim
prensipleri,
güven,
dayanışma,
hoşgörü,
kurumsallaşma - dernekleşme, Türkiye'de yaşanan
hukuksuzluklar ve mağduriyetlere karşı yapılması
gerekenler şeklinde özetlenebilir. Ancak bu
başlıkları içermeyen bir çok konuda da
düşüncelerini aktardıklarını hatırlatmak gerekir.
İsveç'te yürütülmekte olan sivil toplum
faaliyetlerinin yapısı ve işleyişi konusunda kişilerin
yeterince
bilgiye
sahip
olmadıkları
gibi
belirsizlikler nedeniyle yeni tanıştıkları ortamlarda
Hizmet Hareketi hakkında üçüncü kişilere somut
olarak
nasıl
bir
organizasyondan
bahsedebilecekleri konusunda sorun yaşadıkları
dile getirilmiştir. Benzer bir şekilde Hareketi'n
kurumsallık konusunda birçok eksiğinin bulunduğu
ve tamamlanmasına dair beklenti olduğu
görülmektedir.
Şeffaflık konusu sadece bir kurumsal tanımlama
eksikliğinden ibaret olmayıp, ekonomik konular da
dahil olacak şekilde sürecin daha şeffaf olması
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Karar alma süreçleri ve hareketin işleyişiyle ilgili
yine bir başka önemli nokta olarak, Hareketi'n
yönetimindeki görev ve sorumluluk üstlenmiş
kişilerin önceki yaşanan süreçlerden çıkartılan
derslerle, yeni bir anlayış ve sistem ile görevinin
ehli insanlar ile daha katılımcı usullerle devam
edilmesi talep edilmektedir. Yeni sürece daha iyi
adapte olan, daha gençleştirilmiş kadroların
göreve getirilmesi dile getirilmiştir. Türkiye'deki
sistemle İsveç'te hizmet etme yaklaşımının
doğurduğu ya da doğurabileceği sorunlar dikkate
alınarak
interaktif
ortamda
kişilerin
bilgilendirilmesi
ve
görüşlerinden
istifade
edilmesine dayanan bir modelde, daha demokratik
ve katılımcı karar alma süreçlerinin işletilmesi
önerilmektedir.
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Toplantıların daha homojen gruplara göre
yapılmasının, benzer ihtiyaç veya imkanlara sahip
kişilerin bir araya getirildiği bir süreçte olmasının
önemi vurgulanarak, kişilerin ihtiyaçları ve
beklentilerinin örtüşmediğinde aktif faaliyetlerin
yürütülmesinin güçleşeceği dile getirilmiştir.
Çalışmalarda
bayanların
aktif
katılımının
artırılmasının gerekliliği ifade edilerek, özellikle bu
konudaki duyarlılık noktasında erkeklerin negatif
bir direnç gösterebileceğine de dikkat çekilmiştir.
Ayrıca sürecin yalnız erkeklerin hakim olduğu bir
yapıda ilerlemesinin hareketin geleceği için sağlıklı
olmayacağı gibi yalnızca Türkiye‘den gelenlerle
ilerlemesinin de tipik hemşehri - mülteci
dayanışmasının bir benzerine dönüşeceği riski dile
getirilmiştir.
İsveç'teki diğer mülteciler, topluluklar ve
İsveçlilerle ilişkilerin kuvvetlendirilmesine dair
çalışmaların artırılması dile getirildiği gibi diğer
ülkelerde bulunan resmi, özel yada sivil toplum
kurum ve kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar
yapılarak
kuvvetli
irtibatların
kurulması
önerilmektedir.

Hareket'in içerisindeki gönüllüler arasında güven
problemi yaşandığı, bu nedenle bir başkasının aldığı
kararları kendilerinin uygulamasında inanç ve
motivasyonun azaldığı dile getirilmiştir. Bu konuda
mevcut tabloya karamsar yaklaşanların oranı az
olsa da insanlar arasında güvensizlik ve
sorumluluktan kaçınma durumunun azımsanmayacak
bir ölçüde olduğu belirtilmiştir. Kişilerin bu duruma
ilişkin psikolojilerinin anlaşılıp buna göre çözümler
geliştirilmesi gerekmektedir.
Bir başka katılımcı tarafından genel prensiplerin
yazılı kaynaklarda ve öğretilerle ortada olduğu,
bunun dışındaki merkezi bir yerde alınmış bir takım
karar/söylemlerin yerelde itimat ve itibar sorunu
oluşturmaması için yerel yöneticiler tarafından
değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Hizmet
Hareketi’nin idaresinde önde olan bazı kişilerin
sadece eski bilgi ve uygulamalarını esas alarak
devam etmesi, her meseleyi bildiğini zannetmesi ve
istişare süreçlerine uygun hareket etmemesi süreci
içinde yaşadığımız sürecin yönetmesinde faydadan
daha çok zarar verdiği ifade edilmiştir.
İnsanların son süreçte yaşadığı travmalar nedeniyle
her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç
duydukları bu dönemde, kişiler üzerinden bir takım
sonuçlar - kazanımlar elde etmek yerine, bu kişilerin
bizatihi güvenini kazanmak ve yeniden aktif hale
getirmek için hareket edilmesi gerektiği görüşü
bildirilmiştir.
Bu nedenle böyle bir dönemde
kişilerin belli düşünceleri, tutumları ve çekinceleri
nedeniyle aldıkları mesafeli tavrın o kişinin
geçmişteki yapmış olduğu kıymetli çalışmaların bir
anda yok sayılarak, ilgi alakanın kesilmesi ve
gelecek için de yok sayılarak “harcanabilir” olmasına
dair bir tehlikeye dikkat çekilmiştir. Kişilerin farklı
çevrelerden, mesleklerden ve yaşanmışlıklardan
bugüne
geldikleri
gerçeğini
göz
önünde
bulundurularak herkesin kendi konumunda kabul
edilmesi, yeniden insanların hayatlarını kurduğu bu
süreçte fazla ısrarcı olunmaması bir görüş olarak
sunulmuştur.
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Kişilerin geçmiş yaşantılarının mesleki ve coğrafi
olduğu kadar etnik yönüyle de farklı olmasının
karşılığı olarak bu farklılığı ve zenginliği bir arada
bulunduran topluluğun kendini tanımlarken daha
geniş ve katılımcı bir dil kullanması, ırka dayalı ya
da grup enaniyeti içeren ifadelerden özenle
kaçınılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun aynı
şekilde diğer göçmen topluluklar içinde
hassasiyetle
uygulanmasının
yapılacak
çalışmalarda
şemsiyenin,
hedef
kitle
tanımlanmasının bu ölçüde genişletilmesinin
gerektiği dile getirilmiştir.
Kurumsallaşma ve dernekleşme konusunda iki
farklı görüşün öne çıktığını görmekteyiz.
Bunlardan ilkinin mevcut Hareketi'n daha
kurumsal bir yapıda dernekleşmek suretiyle
oluşmasının ve buna bağlı yönetim kurulu,
yönetim, dernek başkanı gibi daha kurumsal,
bilinen, genel geçer tanımlamalarla genel İsveç
standartlarına uygun dernek için faaliyetleri
yürütmesi ifade edilmiştir
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Kurumsallık yönünde diğer bir görüş ise Hizmet
Hareketi'nin kurum ve dernek açmak yerine
mevcut İsveç toplumundaki kurumlarla entegre
olmalarının daha önemli olduğu, kişilerin sivil
toplum faaliyetleri ya da meslekleri için bu
kurumlara bireysel katılımlarının telkin ve tavsiye
edilmesi tavsiye edilmesi ifade edilmiştir. Ayrıca
mevcut kurumların ise sınırlı faaliyetlerinin
örneğin çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin
dışında da iş dünyası ve mesleki konularda da
çeşitli çalışmalara yönelmesi talep edilmiştir.
Yine açık uçlu sorulardan Hizmet Hareketi'nin
işleyişine dair diğer konulardan birisi de yapısal
sorunların bir an önce giderilerek, katılımcı,
şeffaf, güven kazanmış ve yereldeki gerçeklerle
küresel vizyonu olan bir sistemin kurulmasının
gerekliliğidir. Yapılan çalışmaların hem akademik
çalışmalarla desteklenmesi gerektiği hem de
pratik tarafının sağlıklı bir altyapıya sahip şekilde
oluşturulmasıyla hem İsveç hem de tüm insanlığa
kalıcı katma değerler üretilmiş olacağı ifade
edilmiştir.
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F. TÜRKİYE'DE YAŞANAN HAK
İHLALLERİNE DAİR KONULAR

Türkiye,
17/25
Aralık
2013
Yolsuzluk
Operasyonları sonrasında başlayarak bilhassa 15
Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe
teşebbüsünün
ardından
rejimin
giderek
otoriterleştiği, tek adam rejiminin güçlendiği, bir
süre OHAL ve KHK'lar ile yönetilen, OHAL
kalktıktan sonra bile etki ve uygulamalarının
sürdürüldüğü, maalesef demokrasinin, temel insan
hakları ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı bir ülke
haline gelmiştir. OHAL resmi olarak sona erse de
OHAL'in baskıcı sonuçları bireyler ve toplum
üzerinde ağır travmalara yol açmıştır. Bunun
başlıca sebebi; hukukun rafa kaldırılarak siyasal
iktidarın ülke içinde ve dışında, şiddeti esas alan,
hukuk dışı işlem ve uygulamalarıdır. Bu süreç
temel hak ve özgürlüklerin gasbedilmesinin yanı
sıra başta mağdurlar için sosyal dışlanma, işsizlik
ve parasal sorunlar gibi çeşitli sıkıntıları
doğurmuştur.
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Türkiye'de yaşanan mağduriyetlere ilişkin
katılımcıların düşüncelerini sorduğumuz anket
sorusunda, katılımcıların %85'i Yeterli destek
verilmiyor
ve
Mağduriyetler
yeterince
duyurulmuyor cevabını vermişlerdir. Katılımcıların
yarıya yakını ise Türkiye'deki şartların daha da
kötüleştiğini belirtmişlerdir. Aksi görüşlerin
azınlıkta kaldığı soruda, genelin Türkiye'de
yaşanan zulme kayıtsız kalmadığı, kendileri
Türkiye’ deki zulümden, başka ülkelere sığınsa bile
benzer durumdaki insanlar için dertlenmeye
devam ettikleri, meselenin daha çok anlatılarak
farkındalık
oluşturulmasını
arzu
ettikleri
anlaşılmaktadır.
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Türkiye'de son dönemde yaşanan bu vahim durum
nedeniyle İsveç dahil başka ülkelere sığınmak
zorunda kalan insanlar, haliyle Türkiye'de gerek
kendi yaşadıklarının gerekse hala yaşanmakta olan
mağduriyetlerin
duyurulması
gerekliliğine
inanmaktadır. Zira uluslararası platformlar dahil
Türkiye'de
yaşanan
hukuksuzlukların
ve
mağduriyetlerin gelişmiş ülkelerce de doğru
olarak bilinmesi ülkenin yeniden bir hukuk devleti
olabilmesi için bir çözüm fırsatı olarak
görülmektedir.
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Bu kapsamda İsveç özelinde konunun yetkin /
yetkili muhataplarına anlatılması için yeterli ve
doyurucu kaynaklar hazırlanmalı ve İsveçlilerin de
katılımının sağlanacağı etkinlikler vasıtasıyla konu
hakkında farkındalık oluşturulmalıdır. Türkiye'deki
hukuksuzlukları duyurma amacıyla farklı ülkelerde
faaliyet gösteren oluşumlarla işbirliğine gidilerek
fayda sağlanabilir.
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G. ÇOCUK VE GENÇLERE DAİR KONULAR

Çocuk ve gençlere dair bazı konulara yukarıda
değinilmekle birlikte, bu bölümde çocuk ve genç
anketinin yanıtları değerlendirilmektedir. Çocuk ve
genç anketini cevaplandıran 52 katılımcının genel
profiline bakıldığında cinsiyetin dengeli dağıldığı,
genç sayısının az olmakla birlikte 11-24 yaş
aralığında, çoğunluğunun oturum iznine sahip
olduğu, 1 yıl ve üzeri süredir İsveç'te yaşadığı,
keza büyük çoğunluğunun Stockholm veya çevre
bölgelerde ikamet ettiği görülmektedir. Bununla
birlikte
yetişkin
anketine
katılım
ile
kıyaslandığında yanıtların kısıtlı bir bölgeden
olması ve katılımcı sayısının nispeten az olması
eleştirilebilir.
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Genel olarak, katılımcıların İsveç'te yaşama uyum
sağladıkları ve hayatlarından memnun oldukları
söylemek yanlış olmayacaktır. Katılımcıların
İsveç'teki yeni hayatlarında en çok zorlandıklarını
hissetikleri konuların başında memleket / eski
arkadaş özlemi, dil öğrenme ve yeni arkadaş
edinme zorluğu gelmektedir. Bununla birlikte
ayrımcılığa maruz kalma en az sorun edilen
konular arasında olup, katılımcıların yarıya yakını
şu ana kadar hiçbir şekilde ayrımcılık ya da
dışlanma hissetmediklerini belirtmiştir.
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Tamamı eğitimine devam eden katılımcıların okullarda
yaşadıkları sorunlardan başlıcaları, okulda verilen her yemeği
yiyememe ile spor / yüzme derslerinde giyinme / duş alma
olarak ifade edilmiştir.
İnanç ve manevi değerlerine uygun yaşamakta karşılaşılan
sıkıntılar olarak ise okulda ibadet için yer ve zaman bulamama,
sosyal ortamlarda ve okulda güvenilir yiyecek - içecek
bulamama ile spor, sanat ve kültür faaliyetleri yaparken
mahremiyete dikkat edilmemesi öncelikli olarak belirtilmiştir.
Katılımcıların yarıya yakınının halihazırda katıldığı ders dışı bir
faaliyet bulunmazken, müzik veya spor kurslarına gitmek
istediklerini aktarmışlardır. Katılımcılar boş zamanlarını genelde
sosyal medyada gezinerek, müzik dinleyerek ve arkadaşlarıyla
sosyalleşerek geçirdiklerini belirtmiştir. Spor olarak en çok
yüzme ve basketbol, sanatsal faaliyetlerde ise en çok
enstrüman çalma ve fotoğrafçılık tercih edilmiştir. Çok büyük
çoğunluğu İngilizce bilen katılımcıların başarılı oldukları ve
başkalarına aktarabilecekleri konular olarak ise yabancı dil,
müzik eğitimi ve teknik dersler ön plana çıkmaktadır.
Katılımcıların kendi anne / babalarıyla ilgili kaygı duydukları
konuların başında iş bulmak ve dil öğrenmek gelmektedir.
Katılımcıların ekseriyeti rehberlik (mentörlük) faaliyetlerine
katıldıklarını belirtmelerine rağmen, anketin ulaştığı bölgenin
bilhassa büyük şehirler olması ve buralarda da rehberlik
faaliyetlerin haliyle var olması ve ankete katılımın genellikle
rehberlik faaliyetleri vasıtasıyla olması birlikte düşünüldüğünde,
rehberlik faaliyetlerine katılım oranının beklenenden yüksek
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, katılanların yüzde 75'i
mentörlük faaliyetlerinden memnunlardır.
Katılımcı sayısı beklenenden az olmakla birlikte mevcut yanıtlar
incelendiğinde, farkındalıkları olan, yeni topluma adapte olmaya
hevesli ve mevcut sorunların bilincinde olan bir nesil karşımıza
çıkmaktadır. İsveç'e hızlı ve sağlıklı entegre olabilecek
özelliklere sahip ve topluma katkı vermeye hazır bu çocuk ve
gençlere rehberlik ve doğru yönlendirme ileride önemli
sınamalarımızdan biri olacaktır.
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IV. SONUÇ
“Hej! Bir Fikrim Var!” isimli anket ve
araştırma raporu; günümüzde oldukça önemli
bir yere sahip olan göç ve iltica sürecini
yaşayan özel bir gruba yönelik olarak
uygulanmış, yaklaşık bir yıllık süreyi kapsayan
bir çalışmadır.

Anket katılımcılarının genel olarak; genç,
eğitimli, iş hayatı tecrübesi olan, sivil
toplumda aktif, spor, sanat ve kültür
faaliyetlerine yatkın, çoğunluğu aile olarak
yaşayan
bir
profile
sahip
oldukları
görülmektedir.

2014 yılından başlayarak özellikle Temmuz
2016'dan itibaren Türkiye'de yaşanan,
neredeyse soykırım boyutlarına varan, telafisi
güç veya imkansız ağır hak ihlalleri içeren
uygulamalar sonucu İsveç'e göç etmek
durumunda kalan Hizmet Hareketi gönüllüleri
ve/veya
sempatizanlarının
katılımı
ile
yapılmıştır.

Aşağıda bu araştırmada ele alınan hususlar ile
ulaşılan sonuçlar özetlenmeye çalışılmıştır.
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Türkiye'de soykırıma varan uygulama ve
olaylar nedeniyle onbinlerce insan cebri bir
hicret
yaşamaktadır.
Göç,
iltica
ve
entegrasyon süreci herkes için travmatik
sonuçları da olan çok yönlü etkilere sahiptir.
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Anket çalışması sonucu elde edilen veriler ışığında
ortalama insan/aile profili: (İsveç'teki Hizmet
Hareketi mensuplarının 2020 itibariyle durumu)
37 yaşında
Evli ve 2 çocuklu
15.5 yıl eğitimli, üniversite mezunu
14.5 yıl çalışma hayatında bulunmuş
Yaklaşık 2/3’ ü eğitimci
5 yıl sivil toplum tecrübesi olan
2 yıldır İsveç'te
Gurbette, özgür ve umutlu
6.7/10 puanla yaşamlarından memnun olan
(çocuk ve genç katılımcılar 6.1/10)
Yaklaşık %80'i “aile ve çocuklara yönelik
rehberlik faaliyetleri”, “sosyal faaliyetler” ve
“manevi destek” talep etmekte
Türkiye'deki şartların daha da kötüleştiği,
yaşanan
mağduriyetlerin
yeterince
duyurulması ile Türkiye'dekilere yeterli
desteğin verilmesi gerektiğini düşünenlerden
oluşmaktadır.
Anketi yanıtlayanların yaklaşık 1 yılda oturum izni
alabildiği, iltica sürecinin önemli bir bölümünü
tamamladığı ve rapor tarihi itibariyle tamamına
yakınının oturum izinlerinin olduğu görülmektedir.
Kadınların ve çocuk/gençlerin katılımının düşük
olduğu veya anket çalışmasının yeterince bu
gruplara ulaşmadığı değerlendirilmektedir.
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Yeni bir coğrafyada iltica/entegrasyon süreci
yaşayan katılımcıların dil öğrenme, iş bulma,
insanlarla-kurumlarla ilişkiler, memleket-aile
özlemi gibi konularda doğal bir zorluk yaşadığı
görülmektedir.
Mültecilere olumsuz bakışın hissediliyor olması
ve İslamofobi'nin Avrupa genelinde yükseliyor
olması gibi kaygılar dışsal nedenler olarak
entegrasyon için zemini zorlaştırmaktadır.
"Katılımcıların çoğunun hissiyatı; gurbette
ama genel itibariyle olumludur. Ancak sayı
itibariyle az da olsa kendisini yalnız, yetersiz,
kaygılı, dışlanmış ve tedirgin hissettiğini
belirten kişiler de bulunmaktadır."

Katılımcılar hem kendileri hem de aileleri
yönüyle
bir
yandan
asimile
olmak,
değerlerinden uzaklaşmak kaygısı taşırken
diğer bir yandan helal ve güvenilir gıda,
mahremiyet, ibadet için yer ve zaman bulma
gibi tercihlerinden dolayı eğitim alırken,
çalışırken, komşuluk ilişkilerinde ve sosyal
faaliyetlerde çeşitli zorluklar yaşadıklarını, bu
koşulların topluma katılımlarını etkilediğini
belirtmişlerdir.
Bu kaygılarının
olabilecek ölçüde
entegre olmakta
hissedebilecekleri
olamamak gibi
görülmüştür.

ve zorlukların karşılığı
içe kapanma ve toplumla
problem yaşama, aidiyet
sosyal bir ağa dahil
kaygıların da oluştuğu

Sadece bir işte istihdam edilmekle kalmayıp
bugüne kadar ki tecrübelerini de İsveç'e
aktarmak istedikleri ancak aldıkları eğitime ve
deneyimlerine uygun yada hedefledikleri
alanda iş bulma konusunda kaygıyı da
taşımaktadırlar.
Gönüllülerin Hizmet Hareketi'ne dair bazı
hususlarda ciddi bir güven problemi yaşadığı,
kurumsallaşmada eksikliklerin bulunduğu,
katılımcılığın ve şeffaflığın artırılmasına dair
beklentileri olduğu, hesap verilebilirliğin
sağlanması gerektiğine dair önemli talep ve
beklentileri bulunmaktadır.
İsveç'e hızlı entegre olabilecek özelliklere
sahip ve topluma katkı vermeye hazır olan bu
kitlenin sorunları, ihtiyaçları ve kaygıları
içinde en önemli temel iki konu; dil öğrenimi
ve çalışma hayatına katılmaktır.
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Katılımcıların ülkeye entegre olmak ve hayat kalitelerini
artırmak için İsveççe öğrenmeye önem verdikleri ve
imkanları ölçüsünde dil kursuna başladıkları görülmektedir.
Entegrasyon süreçleri içerisinde ekseriyetle dil
eğitiminden sonra iş ve kariyer planlanması konusu
gelmektedir. Gerek çalışmak istediği alanı belirlemiş
gerekse henüz netleştirmemiş kişilerin iş ve kariyer
planlama
süreçlerinde
rehberlik
ihtiyacı
vardır.
Katılımcıların 3’ te 2’ si İsveç kamu kurumlarında çalışmak
istediğini belirtmiştir.
Eğitim seviyesi oldukça yüksek (özellikle diğer göçmen
gruplara kıyasla) olduğu gözlemlenen katılımcılara denklik
ve mesleki uyum konusunda destek olmak gerekmektedir.
Bu noktada tamamlayıcı eğitim, staj ve motivasyona
ihtiyaçları olduğunu da belirtmişlerdir.
İsveç'teki ilgili kurumların bütçe ve personel eksikliği gibi
noktalarda her 4 kişiden 3’ ü Hizmet Hareketi’ nden iş ve
kariyer planlamada yardım, tavsiye, rehberlik, danışmanlık,
tecrübe paylaşımı gibi destekler beklediklerini ifade
etmişlerdir. Benzer meslek/sektör mensupları için çalışma
gruplarının oluşturulması, bunların aralarında koordinasyon
sağlanması talep ve öneri olarak belirtilmiştir.
Katılımcıların kariyer süreçlerinin desteklenmesi amacıyla
iş bulma ve çalışma süreçlerine yönelik tecrübe paylaşım
programları ile bilgilendirme, seminer ve eğitimler
verilmesi önerilmiştir.
Dil eğitimi konusunda ise İsveçli (native speaker) gönüllü
kişilerle işbirliği yapılarak online Fika / Språk Cafe, mesleki
İsveççe öğrenme gruplarının oluşturulmasının yanı sıra
gönüllülük faaliyetleri kapsamında İngilizce eğitimi ihtiyacı
olanlara yönelik faaliyetler de talep edilmiştir.
Çocuk ve genç anketi katılımının kısıtlı bir bölgeden
(çoğunluğun Stockholm veya çevresi) olması ve katılımcı
sayısının nispeten az olması dikkat çeken bir durumdur.
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Katılımcı çocuk/gençlerin spor ve sanatın
çeşitli dallarına ilgileri olduğu görülse de
genelde okul dışı zamanlarında sanat, spor,
bilim harici sosyalliği azaltan şeyler olarak
tanımlanabilecek televizyon izleme, bilgisayar
oyunları gibi daha çok bireysel kaldıkları,
doğal ve sağlıklı bir sosyal ortama ihtiyaçları
bulunduğu görülmektedir.
Katılımcıların 3'te 1'inin daha önce herhangi
bir sosyal, sportif, kültürel vb. faaliyete
düzenli katılmaması, ancak 3'te 1'inin 2 yıldan
fazla düzenli olarak bu tür faaliyetlere
katılması ise İsveç koşullarında dikkate
alınması gereken önemli bir açık/farktır.
Katılımcıların arkadaşlarıyla beraber olma,
sosyal
etkinlikler
ve
kültürel/manevi
gelişimleri nedeniyle rehberlik mentörlük
faaliyetlerine katıldığını belirtmiş olması, bu
çalışmaların
çocukların/gençlerin
“sosyalleşme” ihtiyacını karşılamadaki önemini
ve bu alanda yapılacak çalışmaların kalite ve
içeriğinin geliştirilmesi gerektiğini de ortaya
koymaktadır.
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Karşılaşılan sıkıntılar, zorluklar yetişkinlerle
benzerlikler göstermektedir. İsveç'teki yeni
hayatlarında
en
çok
zorlandıklarını
hissettikleri konuların başında memleket/eski
sosyal çevre özlemi, dil öğrenme ve yeni
arkadaş edinme zorluğu gelmektedir.
Ankete katılanların önemli bir kısmının sorulan
her alanda paylaşıma açık olduğunu dolayısıyla
sivil topluma katılım konusunda istekli
oldukları görülmektedir. Akranlar arası
bilgi/tecrübe paylaşımı için eğitim ve sosyal
hayata dair konularda (dil öğrenimi, sanat,
spor vb) oldukça iyi bir zemin olduğu
görülmektedir. Hem sosyal sorumluluk ve sivil
topluma katılım hem de öğretirken/
paylaşırken öğrenme fırsatları da olacaktır.
Ayrıca bu ortamın çocuk ve genç grubuna
yönelik olumlu/yapıcı psikolojik katkıları da
değerlendirilmelidir.
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Farkındalıkları olan, yeni ülkeye/topluma
adapte olmaya hevesli ve mevcut sorunların
bilincinde olan bir nesil ortaya çıkmaktadır.
İsveç'e hızlı ve sağlıklı entegre olabilecek
özelliklere sahip ve topluma katkı vermeye
hazır bu çocuk ve gençlere yönelik rehberlik
ve doğru yönlendirme ileride önemli
sınamalardan/başarılardan biri olacaktır.
Yetişkin anketi katılımcılarının gerek kişisel ve
ailevi konularda, gerek iltica süreçleriyle,
gerekse de çocukların eğitimleri ile ilgili
konularda olduğu gibi; iş ve kariyer planlama,
dil öğrenimi gibi süreçlerde de Hizmet
Hareketi'nden talep ve beklentileri olduğu
görülmektedir. Anlaşılacağı üzere katılımcılar
çok yüksek oranda dini, manevi, kültürel ve
sosyal konularda Hizmet Hareketi'ne görevler
yüklemektedir. Bununla beraber, güvensizlik
sorunlarının sorumluluktan kaçınma durumunu
da beraberinde getirdiği, talep ve beklentilerin
karşılanabilmesi için yapılacaklara yönelik bu
hususun da göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Türkiye'de yaşanan zulme kayıtsız kalınmadığı,
kendileri Türkiye'deki zulümden başka
ülkelere sığınsa bile benzer durumdaki
insanlar için dertlenmeye devam ettikleri,
yaşanan acı gerçeklerin etkin ve gerekli
düzeyde aktarılarak farkındalık oluşturulması
ile Türkiye’ deki mağdurlara yardımcı olunması
beklenmektedir.
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Katılımcıların aralarındaki sosyal ilişkiler,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma yanıtlara
pozitif olarak yansımıştır. Katılımcıların son
yıllarda yaşadıkları travmatik sürecin bir
yansıması olsa da muhafazakar tercihler
olarak yoğunlaşan yanıtlar entegrasyon için
olumsuz olabilir. Dolayısıyla İsveç toplumuyla
entegrasyon ve diyalog açısından daha dışa
dönük faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Sivil toplum faaliyetlerinden istifade etmek
kadar katılımcıların gönüllü olarak katkı
sağlayabileceklerini ifade etmeleri de uyum
açısından önemlidir. Katılımcıların büyük
çoğunluğunun iki veya daha fazla alanda
gönüllü olarak sivil toplum faaliyetlerine katkı
sunmak istemeleri önemli bir potansiyelin
varlığını gösterse de henüz topluma katkı
açısından başlangıç aşamasında olunduğu da
göz önünde bulundurulmalıdır.
Hem İsveç hem de tüm insanlığa kalıcı katma
değerler üretmiş/üretebilecek bu katılımcı
kitle halen daha çok tipik göçmen profiline
uygun olarak, etnik, kültürel ve sosyal
dayanışma içerisinde hareket etmekte ve
henüz/arzu edilen düzeyde İsveç toplumuyla
entegrasyonda alacağı önemli bir mesafenin
olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapılacak
çalışmalar ve faaliyetlerin bu gerçeklerle
uyumlu olarak acilen hayata geçirilmesi önem
arz etmektedir.
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İnsanların son süreçte yaşadığı travmalar nedeniyle her zamankinden daha
çok desteğe ihtiyaç duydukları bu dönemde, asimile olmadan entegre olup
insanlığa hizmet edebilmek için;
Katılımcıların İsveç'e geldikleri özellikle ilk üç ayda manevi ve sosyal
olarak desteklenmesi,
Kaygı ve tedirginliklerin giderilmesine çalışılması,
Farklı çevrelerden, mesleklerden ve yaşanmışlıklardan bugüne gelindiği
gerçeğini göz önünde bulundurularak herkesin kendi konumunda kabul
edilmesi,
Bu farklılığı ve zenginliği bir arada bulunduran topluluğun kendini
tanımlarken daha geniş ve katılımcı bir dilin kullanılması,
Yapısal sorunların bir an önce giderilerek, katılımcı, şeffaf, güven
kazanmış ve yereldeki gerçeklerle küresel vizyonu olan bir sistemin
hep beraber kurulmasının sağlanması
Hizmet Hareketi
önerilmektedir.

mensuplarınca

Hizmet

Hareketi

mensuplarına

Katılımcıların teveccühü ve memnuniyetleri ile İnisiyatifin mevcut durum ve
arzulanan durum arasındaki farkı giderecek çalışmaları başarıyla
yürütülebilecektir.
Tüm bu rapor boyunca değinilen hususlarla ilgili olarak her konunun detaylı
ele alınacağı çeşitli çalışma grupları oluşturularak çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Yapılacak çalışmalarda hareket mensuplarının dünya
görüşlerinin, kişisel ve kollektif tecrübelerinin, güncel ve geleceğe dair
ihtiyaç, beklenti ve hedeflerinin, topluma katkı potansiyel ve
kapasitelerinin analiz edilerek, kısa, orta ve uzun vadede nelerin
yapılacağının planlanması ile hedeflerin somutlaştırılması yararlı olacaktır..
Ayrıca bahsedilen konu odaklı küçük çalışma gruplarının hedef ve
planlarından yola çıkarak daha üst bir ölçekte de bir vizyon ve misyonun ve
bu vizyona ulaşacak stratejilerin yazılı bir biçimde belirlenmesi ile
hedeflerin yer, zaman, kişiler ve diğer kaynaklar yönüyle olabildiğince
somutlaştırılması gerekmektedir.
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EK-1 ANKET SORULARI
YETİŞKİN ANKETİ
BÖLÜM 1: Demografik Özellikler
1.1. Cinsiyetiniz
1.2. Yaş Aralığınız
1.3. Eğitim Durumunuz
1.4. Medeni haliniz
1.5. Evli iseniz, aile birleşimi vd. yollar ile İsveç'e gelmesini beklediğiniz (çekirdek) aile üyeniz var mı?
1.6. İsveç'teki yasal durumunuzu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
1.7. İsveç'te ne kadar süredir yaşıyorsunuz?
1.8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İsveç'teki durumunuzu en iyi şekilde açıklamaktadır?
1.9. Yaşadığınız yer İsveç Göçmen Dairesi'nin (Migrationsverket) hangi bölgesinde yer almaktadır?
1.10. Yaşadığınız yerleşim yerinin nüfusu nedir?
1.11. Yaşadığınız yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tanımlamaktadır?

BÖLÜM 2: Durum Tespiti
2.1. Genel olarak bugünlerde yaşamınızdan ne kadar memnunsunuz?
2.2. İsveç'te yaşamanın sizde oluşturduğu hisler nelerdir?
2.3. İsveç'te daha çok hangi konularda zorluklar yaşıyorsunuz?
2.4. İsveç'teki yaşamınızla ilgili olarak KENDİ ADINIZA kaygı duyduğunuz konuları derecelendirebilir
misiniz?
2.5. İsveç'teki hayatınızla ilgili EŞ ve ÇOCUKLARINIZ adınıza kaygı duyduğunuz konuları
derecelendirebilir misiniz?
2.6. İsveç'te GENEL OLARAK sizi etkileyen/ etkileyebileceğini düşündüğünüz sorunları derecelendiriniz?
2.7. Dini / inanç tercihleriniz nedeniyle yaşadığınız sorunlar varsa, hangi durumlarda ne gibi sorunlar
yaşıyorsunuz.?
2.8. Bu bölümdeki sorularla ilgili eklemek istediğiniz diğer sorunlar, zorluklar ya da kaygılarınız
nelerdir? Lütfen belirtiniz

BÖLÜM 3: Katılımcıların Genel Profili
3.1. Yapmaktan en çok hoşlandığınız faaliyetler nelerdir?
3.2. Varsa yapmaktan hoşlandığınız diğer faaliyetleri yazar mısınız?
3.3. Yapmaktan hoşlandığınız yada hoşlanacağınızı düşündüğünüz spor dallarını işaretler misiniz?
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3.4. Yapmaktan hoşlandığınız yada hoşlanacağınızı düşündüğünüz sanatsal faaliyetleri işaretler misiniz?
3.5. Daha önce çalıştığınız sektörler ve süreleri nelerdir? Birden çok seçenek işaretlenebilir.
3.6. Tecrübe ettiğiniz çalışma sahaları ve süreleri nelerdir? Birden çok seçenek işaretlenebilir.
3.7. Bildiğiniz diller ve seviyeleri nelerdir?
3.8. Sivil toplum faaliyetlerinde görev aldıysanız, kurum/kuruluşların türleri ve süreleri nelerdir?
3.9. Sivil toplum faaliyetlerinde görev aldıysanız, faaliyet konuları ve süreleri nelerdir?
3.10. Bugüne değin hangi düzeyde, ne kadar süre ile sivil toplum faaliyetlerinde bulundunuz?
3.11. İsveç'te herhangi bir sivil toplum faaliyetine katıldıysanız, faaliyet konusu ve süresini belirtir
misiniz?
3.12. İsveç'teki yaşamınızla ilgili aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanları işaretleyiniz.

BÖLÜM 4: Düşünce, Talep, Beklenti ve Öneriler
4.1. İsveç'teki Türk sivil toplum hareketinden beklenti / önerileriniz nelerdir?
4.2. İsveç'teki Türk sivil toplum hareketinden varsa diğer beklenti / önerileriniz nelerdir? Lütfen
belirtiniz:
4.3. Türkiye'de mağduriyet yaşayan insanlara yönelik düşünceleriniz nelerdir?
4.4. İsveç'teki kamu kurumlarıyla ilgili beklentileriniz / önerileriniz nelerdir? (Yerel yönetimler ve
merkezi yönetim düzeyinde)
4.5. Cevabınız 'Diğer' ise İsveç'teki kamu kurumlarıyla ilgili beklentileriniz / önerileriniz nelerdir?

BÖLÜM 5: Geleceğe Dair
5.1 İsveç'te çalışmak istediğiniz sektör(ler) nelerdir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)
5.2. Geleceğe dair aşağıdaki ifadelerden size uygun olan seçenekleri derecelendiriniz.
5.3. İsveç'te hedeflediğiniz alanda çalışmak için en çok neye ihtiyaç duyuyorsunuz?
5.4. İsveç'te sivil toplum faaliyetlerine hangi alanlarda katkı sağlayabilirsiniz? (Birden çok seçeneği yan
yana işaretleyebilirsiniz.)
5.5. Diğer İsveç'te sivil toplum faaliyetlerine hangi alanlarda katkı sağlayabilirsiniz?
5.6. İsveç'te gönüllü sivil toplum faaliyetlerine HAFTADA ortalama kaç saat katkı sağlayabilirsiniz?
5.7. Şimdiye kadarki konular ve sorular - sizi de bizi de kesmedi sanki :) "Benim Başka Bir Fikrim* var! "
diyorsanız; buyurun: ( Genel ya da spesifik bir konuda bir proje fikriniz varsa ya da üzerinde çalışma
yapılması gerekli bir sorun / konu varsa lütfen paylaşınız. Örneğin mültecilerin ihtiyaçları ile
potansiyellerini bir araya getirerek çözecek bir önerim ya da proje fikrim var diyorsanız, amacı, hedef
kitlesi, uygulama süresi vs. gibi açıklayıcı şekilde proje fikrinizi belirtebilirsiniz).. ( *Derdim, Hayalim de
olur:) )
5.8. SON olarak anket hakkındaki görüşlerinizi belirtir misiniz.
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ÇOCUK VE GENÇ ANKETİ
BÖLÜM 1: Demografik Özellikler
1.1. Katılımcıların Cinsiyeti
1.2. Katılımcıların Yaş Aralığı
1.3. Katılımcıların İsveç'te Bulundukları Süre
1.4. Katılımcıların İsveç'teki Yasal Durumu
1.5. Katılımcıların Kardeş Sayısı
1.6. Katılımcıların Şu Anki Eğitim Durumu
1.7. Katılımcıların Yaşadığı Yer (İsveç Göçmen Dairesi'nin(Migrationsverket) Olduğu Bölge)
1.8. Katılımcıların Yaşadığı Yerin Tanımı

BÖLÜM 2: Durum Tespiti
2.1. Katılımcıların İsveç'te Yaşamanın Oluşturduğu Hisleri
2.2. Katılımcıların İsveç'te zorlandığı konular
2.3. İnanç tercihin, kültürün veya manevi değerlerin nedeniyle yaşadığın sorunların varsa, hangi
durumda ne gibi sorunlar yaşıyorsun?
2.4. Şu anda anne ve/veya baban için kaygı duyduğun konular varsa derecelendirebilir misin?
2.5. Okulla ilgili yaşadığın sorunları derecelendirir misin?
2.6. Yabancı olduğun için ayrımcılığa/dışlanmaya uğradın mı?
2.7. Genel olarak, bugünlerde yaşamından ne kadar memnunsun?

BÖLÜM 3: Katılımcıların Genel Profili
3.1. Türkçe ve İsveççe dışında bildiğin diğer diller hangileridir?
3.2. Daha önce herhangi bir sosyal, sportif, kültürel vb. faaliyete düzenli katıldın mı?
3.3. Eğer katıldıysan, hangi alanda ve ne kadar süre boyunca? Katıldığın başka faaliyetler varsa yazar
mısın?
3.4. Şu anda aktif olarak devam ettiğin kaç tane ders dışı faaliyet var?
3.5. Düzenli olarak bir okul dışı faaliyete katılacak olsan, aşağıdakilerden hangilerini seçerdin? (Birden
fazla seçenek işaretleyebilirsin)
3.6. Okul dışı zamanlarında genelde ne yaparsın?
3.7. Yapmaktan en çok hoşlandığın faaliyetler nelerdir?
3.8. Yapmaktan hoşlandığın yada hoşlanacağını düşündüğün spor dallarını işaretler misin?
3.9. Yapmaktan hoşlandığın yada hoşlanacağını düşündüğün sanatsal, sportif vs. faaliyetleri işaretler
misin?
3.10. Bir ay içinde ortalama kaç tane kitap okursun?

ANKET RAPORU | HEJ! BİR FİKRİM VAR

111

EKLER

BÖLÜM 4: Düşünce, Talep, Beklenti ve Öneriler
4.1. Bulunduğun şehirde Mentörlük (Rehberlik) faaliyetleri var mı?
4.2. Mentörlük (Rehberlik) faaliyetlerine hangi sıklıkta katılıyorsun?
4.3. Rehberlik faaliyetlerine katılmıyorsan nedenini yazar mısın?
4.4. Mentörlük (Rehberlik) faaliyetlerine katılma sebebin nelerdir?
4.5. Varsa diğer sebeplerini yazar mısın? Rehberlik faaliyetlerine katılma sebebin nedir?
4.6. Mentörlük (Rehberlik) faaliyetlerine ilişkin önerilerini/tavsiyelerini yazar mısın?
4.7. Katılıyorsan eğer, genel olarak mentörlük (rehberlik) faaliyetlerinden memnun musun?

BÖLÜM 5: Geleceğe Dair
5.1. İyi / başarılı olduğun ve başkasına faydalı olabileceğini düşündüğün alanları işaretler misin?
5.2. Varsa diğer alanları yazar mısın?
5.3. Son olarak anket hakkındaki görüşlerini belirtir misin?

EK-2
ANKETTEN
SONUÇLAR

BAZI

DİKKAT

ÇEKEN

200+ kişi üzeri cevaplar:
Yapmaktan en çok hoşlandığınız faaliyetler nelerdir? 'Ailemle vakit geçirmek' (239 Katılımcı)
Evli iseniz, aile birleşimi vd. yollar ile İsveç'e gelmesini beklediğiniz (çekirdek) aile üyeniz var mı?
'hayır yok' (234 Katılımcı)
İsveç'te hedeflediğiniz alanda çalışmak için en çok neye ihtiyaç duyuyorsunuz? 'Dil Eğitimi' 225 kişi
Anket sonuçlarından haberdar olmak ister misiniz? 'Evet' (218 Katılımcı)
İsveç’ teki Türk sivil toplum hareketinden beklenti/önerileriniz nelerdir? 'Aile ve çocuklara yönelik
rehberlik' (211 Katılımcı)
Yapmaktan hoşlandığınız yada hoşlanacağınızı düşündüğünüz spor dallarını işaretler misiniz?
'Yüzme' (209 Katılımcı)
İsveç'teki Türk sivil toplum hareketinden beklenti/önerileriniz nelerdir? 'Şeffaflık' (201 Katılımcı)
150+ kişi üzeri cevaplar:
Yapmaktan en çok hoşlandığınız faaliyetler nelerdir? ‘Gezi-Piknik’ (195 Katılımcı), ‘Eş, dost, arkadaş
ziyareti’ (183 Katılımcı)
İsveç'teki kamu kurumlarıyla ilgili beklentileriniz / önerileriniz nelerdir? (Yerel yönetimler ve
merkezi yönetim düzeyinde) ‘Ev bulma yerleştirme sürecinin iyileştirilmesi’ (170 Katılımcı),
‘Oturum sürecinin hızlanması’ (169 Katılımcı), ‘İş bulma yönlendirme sürecinin iyileştirilmesi’ (159
Katılımcı)
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İsveç'te gönüllü sivil toplum faaliyetlerine HAFTADA ortalama kaç saat katkı sağlayabilirsiniz? ‘1-4
saat’ (158 Katılımcı)
Türkiye'de mağduriyet yaşayan insanlara yönelik düşünceleriniz nelerdir? ‘Yeterli destek verilmiyor’
(172 Katılımcı), ‘Mağduriyetler yeterince duyurulmuyor’ (170 Katılımcı)
İsveç'teki Türk sivil toplum hareketinden beklenti/önerileriniz nelerdir? ‘Karar alma süreçlerine
bireylerin katılımın arttırılması’ (171 Katılımcı), ‘Kariyer planlama yardım ve tavsiye’ (166 Katılımcı),
‘Sosyal faaliyetler vs.’ (170 Katılımcı), ‘Manevi destek’ (163 Katılımcı), ‘Türkiye'de yaşananlara
yönelik faaliyetler’ (180 Katılımcı)
Yapmaktan hoşlandığınız yada hoşlanacağınızı düşündüğünüz sanatsal faaliyetleri işaretler misiniz?
‘Enstrüman çalmak’ (155 Katılımcı)
İsveç'te yaşamanın sizde oluşturduğu hisler nelerdir? ‘Özgür-Güvende Hissediyorum’ (173
Katılımcı)
İsveç'teki yasal durumunuzu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır? ‘Oturum iznim
var’ (171 Katılımcı)
Medeni haliniz. ‘Evli, 1 ya da 2 çocuklu’ (151 Katılımcı)
Eğitim Durumunuz. ‘Üniversite mezunu’ (190 Katılımcı)
Yaş Aralığınız. ‘25-40’ (186 Katılımcı)
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Bu çalışma büyük çoğunluğunu 2016 temmuz ayında ve sonrasında
Türkiye’ de yaşanan zulüm ve hak ihlalleri nedeniyle ülkelerinden
ayrılıp İsveç’ e göçen bir topluluğa yönelik yapılmıştır. Çalışma ile
göçmenlerin çok çeşitli yönlerden mevcut yaşantı ve durumlarının
tespit edilmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve bunun
yanı sıra topluma katkı sağlayabilecekleri alan ve önerilerin
sunulması amaçlanmıştır.
Yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü olan bu çalışmaya Kasım 2019’ da
başlanmıştır. 2020 Şubat ayında 278 yetişkin ve 51 genç/çocuk
katılımcı ile iki ayrı kitleye anket çalışması düzenlenmiştir. Anket
bulgularının yanı sıra sonuçlarına dair değerlendirme ve öneriler de
içeren bu rapor ise Kasım 2020’ de tamamlanmıştır.
Bu çalışmada ilk olarak, ankete verilen yanıtlar grafikler yardımıyla
istatistiki veriler şeklinde sunulmaya çalışılmıştır. Sonraki
bölümlerde ise anket sorularına verilen yanıtlar esas alınarak iş ve
kariyer planlama ve dil eğitimi gibi entegrasyon ve topluma katkı
süreçleri, dini, kültürel ve manevi açılardan destek sağlanması,
hizmet hareketinin işleyişi, Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin
anlatılması ile çocuk ve gençlere dair konularda değerlendirme ve
önerilere yer verilmiştir.
Raporun çok geniş bir yelpazede birçok konuyu ele alması
bağlamında İsveç’e göç etmiş yeni beşerî sermayenin durum,
ihtiyaç, talep ve beklentilerini azami derecede yansıttığı
düşünülmektedir. Bu nazarla, rapor, sonrasında yapılabilecek
projeler ve faaliyetler için bir zemin oluşturan kaynak niteliği
taşımaktadır.
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