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Önsöz
Biz, yani devlet koruması deneyimi (diğer bir adıyla yetiştirme yurdundan
gelen/sosyal hizmet korumasını deneyimlemiş) olan gençler, 1. Uluslararası Devlet
Korumasından
Ayrılan
Gençler
Konferansı
organizasyon
komitesinin
rehberliğinde, 6 Haziran 2020 tarihinde internet üzerinden yapılan bir seminerde
bir araya geldik. Seminere, Devlet Korumasından Ayrılan gençlerin dünya çapında
karşılaştıkları zorlukları ve Covid-19 salgınının bu gençlerin korunmasızlıklarını
nasıl arttırdığını incelemek, tartışmak ve bu çocuk/gençlerin desteklendiklerini
hissedebilmeleri adına çözümler/öneriler sunmak üzere yaklaşık 25 ülkeden
100’ün üzerinde genç katıldı.
Alternatif Bakım (Devlet Koruması) dahilindeki çocuk ve gençleri
desteklemek için oluşturulmuş mevcut uluslararası ve ulusal çerçeveden yola
çıkarak, dünya çapında bu çocuk ve gençleri etkileyen konulara yönelik aşağıdaki
yükümlülükleri ve önerileri geliştirdik.

Maddi Güvence
Açık 1: Ülke çapındaki sokağa çıkma yasakları dolayısıyla hareketlilik ve yer
değiştirebilme kısıtlandı veya tamamen durdu. Bu durum Devlet Korumasından
Ayrılan gençler için iş ve gelir kaybıyla sonuçlandı. Onların bu maddi sıkıntıları
beslenme ve sağlık sorunlarına yol açmakta, bu da strese girmelerine neden
olmaktadır.
Öneri 1: Devlet Korumasından Ayrılan gençlere Covid-19 sonrasında hem iş
desteği hem de maddi destek sağlanmalıdır.

Barınma
Açık 2: Barınma desteği, Devlet Korumasından Ayrılan gençler için en önemli
konulardan biridir. Sistemden çıkan gençlerin barınma ihtiyaçlarının karşılamaları
gelirlerine veya birikimlerine bağlıdır. Fakat Covid-19 sebebiyle iş veya gelir kaybı
oluşması pek çoğunun birikimlerini tüketmelerine neden oldu. Bu durum birçok
gencin barınma ve güvenlik ulaşımı konusunda endişelenmesine yol açmaktadır.
Öneri 2: Devlet Korumasından Ayrılan tüm gençler, sistemden çıktıktan sonra
barınma için rehberlik ve maddi destek hakkına sahip olmalıdır. Uyuyacak bir yer,
temel bir ihtiyaçtır ve hayatidir. Kalacak bir ev/daire/oda bulmayı ve bunu
korumayı öğrenmek çok önemlidir.
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Eğitim
Açık 3: Covid-19 krizi sırasında temel gıdaların temini için hükümetten herhangi
bir destek gelmediğinden, üniversite eğitimleri için ilk işlerinden para biriktiren
Devlet Korumasından Ayrılan pek çok genç, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek
adına bu birikimlerini harcamak zorunda kaldılar. Durum böyle devam ederse
birikimlerinin tamamen tükeneceğini ve geleceklerinin tehlike altında olduğunu
belirttiler!
Öneri 3: Devlet Korumasından Ayrılan gençler için her zaman maddi destek/burs
olmalıdır çünkü şu sıralar bir çoğu maddi sebeplerden ötürü erken yaşta
çalışmaya başlamak zorunda bırakılıyor ve hayallerini feda etmek durumunda
kalıyor.
Açık 4: Covid-19 esnasında ulaşılabilirlik en önemli konulardan biridir.
Öneri 4: Gençlerin okula devam edebilmeleri ve ulusal kanallardaki okul
yayınlarını takip edebilmeleri için materyallere ve elektronik aletlere ulaşımları
konusunda fazladan destek sağlanmalı, ayrıca risk grubundaki ve ihtiyaç halindeki
çocuklar için küçük sınıﬂarla devam edilmelidir.

Kariyer Desteği / İşe Alınabilirlik
Açık 5: Devlet Korumasından Ayrılan her çocuk veya genç, kariyer gelişimini ve işe
alımı içeren uzun vadeli bir hareket planına sahip olmuyor.
Öneri 5: Sistem Sonrası Destek oluşturulmalı ve çocuk/genç bu zorlu geçiş
döneminde ona yardımcı olacak güvenilir bir kişiyle eşleştirilmelidir.

Psikososyal Destek
Açık 6: Sosyal ağlara ulaşımı halihazırda kısıtlı olan Devlet Korumasından Ayrılan
pek çok çocuk/genç için mevcut ve giderek artan sosyal mesafe önlemleri sosyal
tecrit anlamına gelecektir ve bu onların zarar görebilme durumlarını
pekiştirecektir. Sosyal tecritin etkileri ve virüse bağlı olarak artan endişe seviyesi
bu gençlerin korunmasızlıklarını ruhsal sağlık sorunlarına dönüştürecektir. Zaten
pek çoğu hayati ama kısıtlı olan ruhsal sağlık desteğine ulaşmakta zorluk
çekmekte; ulaşabilenler için ise bu kriz aldıkları desteğin bariz kesintisine yol
açacaktır.
Öneri 6a: Devlet Korumasından Ayrılan her gence ücretsiz danışmanlık hizmeti
sunulmalıdır.
Öneri 6b: Akran eşleşmeli sosyal ağ ve destek grupları oluşturulmalıdır.
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Sağlık, Beslenme ve Temizlik
(Fiziksel Sağlık)

Açık 7: Devlet Korumasından ayrılan gençler büyüme çağındalar, bu yüzden
sağlıklı besinler onlar için gayet önemli. Covid-19 nedeniyle hijyen ürünlerine
artan bir ihtiyaç mevcut fakat ﬁyatlar da çok yüksek.
Öneri 7: Bu gençlerin ihtiyaçları ayrıntılı olarak listelenmeli, özellikle besleyici
gıdalar, hijyen ürünleri ve sağlık hizmetleri gibi hayati konularda ulaşılabilirlik
sağlanmalıdır.

Kanun/Politika Düzenlemeleri, Farkındalık ve Kimlik
Açık 8: Devlet Korumasından Ayrılanlar özelinde Covid-19 öncesi, esnası ve
sonrası için net bir kılavuz ve öneri mevcut değil. Kurum yetkililerine sadece
uzaktan erişim sağlanabiliyor, bu da yeterli değil. Sistemden ayrılan birçok genç
işlerini kaybettikten sonra kırsal kesimlere yerleşti. Çoğu, ellerinde yasal kimlik
belgeleri bulunmadığından dolayı sosyal koruma hizmetlerine ulaşamıyor; bu
durum eğitim ve işe alım hakları üzerinde oldukça olumsuz bir etki oluşturmakta.
Öneri 8a: Hükümet, Alternatif Bakım ortamlarındaki çocuk ve gençlere yönelik
özel talimatlar oluşturmalıdır. Ayrıca, özellikle internete ve telefonlara/dizüstü
bilgisayarlara ulaşımı olmayan kırsal kesimdekiler için uzaktan eğitimin
sağlanmasına ihtiyaç var.
Öneri 8b: Devlet tarafından oluşturulan sosyal koruma ve gençlere yönelik
önlemlerden faydalanabilmelerini sağlayacak pasaport, nüfus cüzdanı, engelli
raporu ve diğer tüm yasal belgeler, Devlet Korumasından Ayrılan her gence
yetkililerce kesin ve geçerli şekilde sunulmalıdır.

Katılım
Açık 9: Devlet Korumasından Ayrılan Gençlerin potansiyelleri çok yüksektir ve bu
potansiyelleri tam anlamıyla keşfedilip etkili ve anlamlı katılım yoluyla
değerlendirilirse sistem için kaynağa dönüşebilirler.
Öneri 9: Yerel, yöresel, ulusal ve uluslararası aşamalardaki karar alımlarına dahil
edilmelidirler, özellikle de bu konularda: akran grupları, yetkililere ve
kampanyalara aktif destek.
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Sosyal Ağ
Açık 10: Sistemden çıkan gençler üzerine sağlam ve sağlıklı bir veri bütünü yok, bu
da desteğe ihtiyaç duyabilecekleri durumlarda onlara ulaşılmasını ve akran
destek gruplarında bir araya getirilmelerini zorlaştırmakta.
Öneri 10a: Sistemden ayrılan çocuk ve gençlerin ayrıntılı haritalandırılması
yapılmalı ve sağlam veri yönetimi oluşturulmalıdır.
Öneri 10b: Sosyal hizmet çalışanları ve gençlere yönelik yetkililer (internet
üzerinden veya mesafeli şekilde ziyaret ederek) bu çocuk ve gençlerle iletişim
halinde olmalıdır.

Kaynaştırma ve Sosyal Koruma
Açık 11: Özel ihtiyaçları olan gençlerin durumlarının genellikle üzerinde
durulmuyor, bu da onların daha fazla dışlanmasına neden oluyor. Benzer şekilde,
sistemden çıkan genç kadınlar aile içi şiddet, terkedilme ve taciz gibi cinsiyete
bağlı ayrımcılıklara maruz kalıyor, farklı seviyelerde acil desteğe gereksinim
duyuyor.
Öneri 11: Bu gençlerin özel koşulları dikkatlice irdelenmeli, endişeleri cinsiyet ve
kabiliyet odaklı bir yaklaşımla oluşturulacak sağlam sosyal koruma önlemleriyle
masaya yatırılmalıdır.

Sonsöz
Sosyal mesafe uygulamasını bir düşünün. Sosyal mesafe aslında ﬁziksel
mesafe demektir; bu da Devlet Korumasından Ayrılanlar için korkunç bir
durumdur çünkü genelde bir haneye dahil değiller, yani oldukça yalnızlar.
Yetkililerden özel koşullarımızı dikkate alıp bu önerileri göz önünde bulundurarak
bize yönelik politika ve programlar oluşturmalarını bekliyoruz. Umuyoruz ki toplu
düşünce ve duygularımız duymazdan gelinmeyecek!
NOT Bu bildiri 25’in üzerinde ülkeden katılım sağlamış Devlet Korumasından
Ayrılan Gençler tarafından desteklenmiş ve imzalanmıştır. Aynı şekilde, farklı
ülkelerin aşağıda belirtilen koruma ağları ve organizasyonları tarafından onaylanıp
desteklenmiştir.
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Rehberlik yapanlar

Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
www.careleaversconvention.udayancare.in

