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Genel Durum
Suriye’deki iç savaş, çeyrek milyondan fazla insanın ölmesi ve 13,5
milyondan fazla insanın Suriye’deki evlerini terk etmek zorunda kalması
gibi trajik istatistikler doğurmuştur. Yerinden edilenler, Suriye sınırlarının
ötesinde, çoğunluğu Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de olmak üzere
komşu ülkelere sığınmıştır.
Türkiye, 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteci ile dünyada en fazla sayıda
Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Bu sayısının yarısını çocuklar
oluşturmaktadır. Bu mültecilerin yalnızca %6’sı kamplarda yaşamaktadır;
kalan %94’ü ise il ve ilçelerde yaşayan kamp dışı mültecilerdir ve kayıt dışı
mülteci sayış bilinmemektedir. Dolayısıyla Türkiye Hükûmeti, belediyeler
ve kamu kuruluşları sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi kamu hizmetlerinin
sağlanmasında büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Qudra: Avrupa’nın müdahalesi
AB ve Alman Hükûmeti, bölgenin şartlarını hafifletmeyi hedefleyen
projelere ortak destek sağlayarak duruma müdahale etmektedir. Bu
projelerden biri, ‘Qudra - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli
mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların
dayanıklılıklarının güçlendirilmesi’ projesidir.
Arapça’da ‘güç’, ‘kabiliyet’ veya ‘dayanıklılık’ anlamına gelen Qudra,
Suriye krizine yanıt olarak AB Bölgesel Güven Fonu, ‘Madad’ Fonu ve
Alman Hükûmeti tarafından finanse edilmekte ve programın ortak ülkeleri
olan Ürdün, Lübnan, Türkiye ve (Kuzey) Irak’ta uygulanmaktadır. Qudra,
beş modülde ev sahibi topluluklar, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin
dayanıklılıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır:

Müşterek Finansman
AB (Madad Güven Fonu)
Sağlayan Kurum
Ülkeler

Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye

Uygulama Ortakları

AECID, Expertise France ve Hungarian
Interchurch Aid (HIA) iş birliğiyle GIZ
Qudra Türkiye: Expertise France iş birliğiyle
GIZ

Süre

Haziran 2016 - Haziran 2019

Bütçe

Toplam: 82,4 milyon Avro (BMZ’den 7,8
milyon Avro; AB’den 74,6 milyon Avro)

• Okulların altyapılarının geliştirilmesi ve müfredat dışı etkinliklere erişim
(ör. Spor faaliyetleri)
• Temel mesleki becerilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
• Toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal uyumun güçlendirilmesi
• Yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi
• Eylemin ana paydaşları arasındaki diyaloğun ve tecrübe paylaşımının
teşvik edilmesi.
Program, tüm bu alanlarda ortak Avrupa çözümleri geliştirmek ve
uygulamak için Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), Expertise France (EF) ve Hungarian Interchurch Aid
(HIA)’nın tecrübelerinden yararlanmaktadır.

Qudra, eylem için yeni fırsatları ve geleceğe
yönelik beklentileri belirlemek amacıyla
mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, ev sahibi
topluluklar ile yerel, ulusal ve bölgesel
paydaşları bir araya getirmektedir. Bu katılımcı
yaklaşım, bölgedeki mülteci krizine uygun bir
müdahalede bulunulabilmesi için stratejiler
ve tedbirler geliştirmede çok önemli bir rol
oynamaktadır.

Fotoğraflar: @GIZ / Qudra Programme

Türkiye’de Qudra
Yerel ve ulusal düzeyde sürdürülen Qudra faaliyetleri, ihtiyaç sahibi grupta
bulunan erkekler, kadınlar ve özellikle gençlere yönelik verilen hizmetlerin
geliştirilmesi, geçim kaynaklarının desteklenmesi ve istihdam olanaklarının
artırılması yoluyla dayanıklılığı güçlendirmek için tasarlanmıştır. Ulusal
mevzuata uygun olarak yürütülen program, Türkiye’deki bütün paydaşlara
aşağıdaki konularda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:

Okulların altyapılarının geliştirilmesi ve
müfredat dışı etkinliklere erişim
Qudra, devlet okullarını yenileyerek, Suriyeli öğretmenlerin dil
kapasitelerini geliştirerek ve devlet okullarında hem Türkiyeli hem de
Suriyeli öğrenciler için müfredat dışı kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri
düzenleyerek Türkiye’deki ev sahibi toplulukların ve Suriyeli mültecilerin
iyi kalite eğitime erişimlerini artırmaya çalışmaktadır.

Ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler
için beceri geliştirme eğitimlerinin
çoğaltılması
Bu bileşen kapsamında, hedeflenen Suriyeli mülteciler ve hassas Türk
gençleri için kısa süreli eğitim kursları şeklinde ihtiyaçlar doğrultusunda
şekillendirilen mesleki eğitim vermek üzere Halk Eğitim Merkezleri
veya diğer eğitim kurumlarıyla çalışılması amaçlanmaktadır. Faaliyetler,
eğiticilerin eğitimi programları ve ekipman sağlama yoluyla eğitim
kurumlarını desteklemeyi de içermektedir.

Yayınlayan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Toplum temelli hizmetler aracılığıyla sosyal
uyumun güçlendirilmesi
Türkiye’deki ev sahibi topluluklarda mülteciler ve yerel halk arasındaki
sosyal uyumun güçlendirilmesi amacıyla Qudra faaliyetleri, sosyal
hizmetlerin geliştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi konularına
odaklanmaktadır. Çoklu hizmet merkezleri, bağlı uydu merkezleri (ya
da çoklu hizmet merkezlerine sübvansiyonlu ulaşım) ve bir mobil ünite
aracılığıyla ev sahibi topluluklarda yaşayan tüm gruplara zamanla
ulaşılacaktır. Sağlanan ihtiyaç temelli hizmetler, yaygın eğitim, sağlık,
geçim kaynakları, spor ve kültürden psiko-sosyal danışmanlık, hukuki
danışmanlık, beceri geliştirme eğitimi ve sertifikalı dil kursları gibi uzmanlık
hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Temel amaç, hem
tüm grupların bilgiye erişimini sağlamak ve sosyal hizmetler ile sosyal
uyum hakkında farkındalıklarını geliştirmek hem de özellikle Suriyeli ve
Türkiyeli gençlere, çocuklara ve kadınlara yönelik kültürlerarası faaliyetler
düzenlemektir.

Bölgesel ve ulusal diyaloğun teşvik edilmesi
Qudra, eylem için yeni fırsatları ve geleceğe yönelik beklentileri belirlemek
amacıyla mülteciler, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişiler, ev sahibi
topluluklar ile yerel, ulusal ve bölgesel paydaşları bir araya getirmektedir.
Katılımcı bir yaklaşımla interaktif bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların
karşılıklı paylaşımı ve işbirlikçi öğrenme için çeşitli yapıcı diyalog biçimleri
kullanılmaktadır. Bunlar, bölgedeki mülteci krizine uygun bir müdahalede
bulunulabilmesi için stratejiler ve olası tedbirler geliştirmede çok önemli
bir rol oynamaktadır. ‘AB Madad Labs’, bu tür diyaloglar için bir forum
görevi görmektedir: mülteciler ve diğer paydaşlar, sorunları tespit etmek
ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler ve girişimler geliştirmek için birlikte
çalışmaktadır. AB Madad Labs, çalıştaylar, uzman toplantıları, ulusal
ve bölgesel konferanslar ile Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara
yönelik ekonomik dayanıklılığı ve gelecek perspektifleri geliştirmeye
elverişli, aşamalı politikalar yapılmakta; mülteci krizinin farklı boyutları
analiz edilmekte ve iyi uygulamalar, ilgili paydaşlarla görüşülmektedir.

Uygulama Ortakları

Kayıtlı merkezler Bonn ve Eschborn, Almanya
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Bu yayın Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu ‘Madad’ ve Almanya federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)’nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sorumludur ve kesinlikle Avrupa Birliği ve BMZ’nin görüşlerini yansıtmamaktadır
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