
Göçmenler ve mültecilerle çalışan
yetişkin eğitimi ve entegrasyon
uzmanlarıyla Brüksel'de beş günlük
bir seminer düzenlendi. Seminerin
ikinci gününün sabahı, dört ortak
ülkeden göçmen ve mültecilerin
profesyonel olarak katılımını
kolaylaştıracak tavsiyeler listesinin
sunumuna ayrıldı.
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İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ SEMİNERİ: 
ÖNERİLER

 

Bu sabahın ana hedefleri, her
ülkenin kendi bağlamlarına,
ihtiyaçlarına ve önceden analiz
ettikleri engellere göre önerilerini
öğrenmek ve ayrıca MigranTech
platformunun e-modül kitini bu
önerilere göre sınıflandırmak için
temalara göre uyarlamaktı.



Dijital beceriler ve bilgisayar becerileri: Katılımcılara göre, işgücü piyasası
çalışanların sanal becerilerine gitgide daha fazla bağımlı hale gelmektedir. Bu
nedenle, göçmenlerin başarılı bir şekilde toplumsal entegrasyonu için bu tür
becerilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Göçmen toplulukların ve özellikle kadınların toplumsal katkılarına tam olarak
değer vermek ve bu grupların tam potansiyellerine ulaşmaları için
desteklenmelerini sağlamak amacıyla istihdam fırsatlarını geliştirmek ve ilgili
becerilerin tanınmasını sağlamak.

İstihdam edilebilirlik becerileri (örneğin, nasıl adım atılacağını bilmek, iş
görüşmesi sorularını nasıl yanıtlayacağını bilmek, nasıl özgeçmiş yazılacağını
bilmek vb.) ir iş arama sürecinin başarılı olması için de gereklidir.

Zaman yönetimi, dakiklik ve kesinlik
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İstihdam edilebilirlik için gereken ileri beceriler

Öğrenme, uyum sağlama ve bağımsız olma yeteneği

Göçmenlerin ve mültecilerin istihdama hızlı dönüşlerini kolaylaştırmak için ilgili
sektörlerdeki yeterlilik düzeylerini artırmak

Çalışmamız ve katılımcılarımızdan gelen geri bildirimler Motivasyon ve benlik
saygısının iş bulmak için çok önemli olduğunu gösterdi.

Kendi hatalarını tanıma yeteneği konusunda farkındalık sahibi olmak

Ek eğitim ve dil kursları sunarak göçmenlerin iş başvurularında yeterlilik
gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak

Öneriler
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Göçmenlerin ve mültecilerin öğrenim faaliyetleri için
elverişli bir eğitimsel, sosyal ve medeni bir ortam yaratmak

 

Öneriler

Avrupa fonlarının desteğiyle, bireysel niteliklerin daha
hızlı tanınmasına ve dil öğrenimine odaklanan, erken
çocukluk döneminden yüksek öğrenime kadar
kapsayıcı eğitim ve öğretim sistemi

Göçmenler arasında işgücü piyasasına erken
entegrasyonu ve girişimciliği teşvik edecek önlemler
de dahil olmak üzere, istihdam ve beceri eğitiminin
yanı sıra konut ve sağlık gibi temel tesislere erişim de
sağlanmalıdır.

Bireylerin istihdam edilebilirliklerine uygun sosyal ve
medeni bir ortam yaratın: barınma yardımı, istihdama
refakat, idari prosedürlerde destek, istihdam takibi ve
çeşitli aktörlerle bu noktalar ortak çalışmalar
yürütülmesi

Göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarına ve
becerilerine uyarlanmış programlar oluşturarak yenilik
yapın (anketler ve becerilerinin düzenli teşhisi,
çevrimiçi eğitim, e-öğrenme araçları vb.)

Göçmenlerin toplumsal katılımını artırmak ve ve
topluma aktif olarak katkıda bulunabilmelerini
sağlamak için sosyo-ekonomik planlarının yapılması ve
uygulanması süreçlerinde ulusal ve yerel yönetim
kurumlarında kapasite geliştirmek ve bu kurumlara
teknik destek sağlamak

Örgün ve yaygın eğitim programları, eğitimin
dijitalleştirilmesi ve uzaktan eğitim gibi unsurlar,
göçmenlerin, mültecilerin ve hareket halindeki
insanların ihtiyaçlarına uyum sağlama çabalarını
destekleyebilir ve böylece COVID-19 süreci ve
sonrasında adı geçen etkinliklerin sürdürülebilirliğine
katkıda bulunabilir. Bu programlar göçmen/yerinden
edilmiş ailelerdeki çocukların ve ebeneynsiz ve
ailelerinden ayrılmış çocukların ihtiyaçlarını
karşılamalıdır.

Sağlık, eğitim, dil ve eğitimin sağlanması göçmen
işçilerin entegrasyonuna yardımcı olur ve aynı
zamanda topluma katkıda bulunma yeteneklerini
artırır. Göçmen işçiler aynı zamanda yerel işgücü
piyasasına katkıda bulunma yeteneklerini arttırırlar.

 
 

Göçmenler ve mülteciler için alternatif ve
insana yakışır iş fırsatlarını teşvik edilmesi. 

Fransa'da PEC sözleşmelerindeki gibi
"i̇sti̇hdam ve beceri yolları" diye adlandırılan
sübvansiyonlu istihdam becerilerini ve
istihdam edilebilirliği kolaylaştıran, mali destek
uygulamaları gibi göçmen ve mültecilerin
istihdam edilebilirliğine yönelik özel önlemlerin
geliştirilmesi.

Menşe ve varış ülkelerinin ilgili işgücü
piyasalarına ilişkin olgusal, sayısal
araştırmalar ve analizler, göç, işsizlik, beyin
göçü ve/veya sosyal dışlanma ile ilişkili riskleri
azaltabilir.

Yurtdışında edinilen nitelik ve becerilerin kamu
hizmetleri tarafından tanınmasını
kolaylaştırılması.

Menşe ülkelerle işbirliği içinde, kilit sektörlerde
belge ve diploma doğrulamasını hızlandırmaya
yardımcı olabilecek programların
desteklenmesi

Özellikle kalifiye çalışan eksikliği olan
sektörlerde (örneğin sağlık ve bakım, turizm,
konaklama, tarım) niteliklerin tanınmasını
kolaylaştırmak için politika değişikliklerinin
desteklenmesi

AB'nin göç ve kalkınma stratejisi ile uyumlu
olarak (mali) destekleri ve bilgi transferlerini
harekete geçirmek için göçmen dernekleri ve
diaspora toplulukları ile ilişki kurulması

Havale ve yatırım işlemlerinin ulusötesi para
transferi süreçlerinde kamu makamlarının
desteklenmesi ve böylece hizmet sağlanan
kanalları açık tutmaya ve işlem maliyetlerinin
düşük tutulmasına destek verilmesi



Dayanışma işleri veya göçmen ve mülteci profillerine uyarlanmış işler (örneğin Strazburg'daki
Envie şirketi gibi kurumlar) aracılığıyla, mültecileri karşılama politikası geliştirerek şirketlerle
uzun vadeli işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturmak

Kapsayıcı bir iyileşme için özel sektörle işbirliğini güçlendirmek, güvenli çalışma ve işe alma
standartlarını oluşturmak, geçim kaynakları yaratmak ve göçmenler dahil herkes için beceri
adaptasyonu fırsatları ve eğitim programları sağlamak için kamu-özel ortaklıkları kurmak

Güney-Güney ortaklıkları oluşturmak, göçün kalkınma üzerindeki olumlu etkisini artırmak ve
farklı bölgelerde sürdürülebilir ve adil ekonomileri teşvik etmek için gerekli olacaktır.

Gerekli çalışma izinlerinin verilmesine ilişkin kuralları ve süreçleri düzene sokmak için çalışma
izni konusunda yetkililerle koordinasyon sağlamak ve halihazırda düzensiz çalışan işçilerin
durumunu düzene sokmak için önlemleri desteklemek

Sorunlara çözüm üretirken tüm cinsiyet gruplarından göçmenleri ve mültecileri kilit paydaşlar
ve bu politikalardan yararlanan gruplar olarak ilgili süreçlere dahil edin.

İyi yönetilen emek göçünün menşe ve varış ülkelerinin ekonomik sürekliliğine katkıda
bulunabilmesi için uluslararası beceri/hareketlilik ortaklıklarını kolaylaştırın.

Güvenli ve düzenli göç yolları ile döngüsel ekonomiyi teşvik etmekle, yeşil büyüme ve karbon
nötrlüğünü teşvik etme çabaları arasındaki bağlantı hakkında ilgili devlet kurumlarıyla iletişim
halinde olun ve bu konuda savunuculuk yapın.

COVID-19'dan etkilenen kilit sektörlerdeki göçmen işçileri veya uluslararası öğrencileri işgücü
piyasasına dahil etmek için hükümetlerin müdahale ve kurtarma stratejilerini uygulamalarına ve
ortaya çıkan işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için beceri eşleştirme
tekniği kullanılabilir.

Olumlu kültürlerarası değişim fırsatlarını teşvik edin.

Menşe ülkelerle işbirliği içinde (ve IBM ile ortaklaşa) belgelerin ve diplomaların doğrulanması
için destek sağlayın.
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Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
 
 

Öneriler
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Göç olgusuyla göçmenlerin ve mültecilerin bireysel
becerilerinin stratejik değerlendirmesi

Öneriler

Daha önce iş fırsatlarına erişimi olan, ancak
hareketlilik kısıtlamaları ve işyerlerinin
kapanması nedeniyle gelirlerini kaybeden
göçmen işçilere ve yerinden edilmiş nüfusa
nakdi ve ayni transferler sağlayın.

"Beyin israfı" (kalifiye bireylerin ilgili alanlarda
istihdam edilmemesi) sorunu, adil işe alım, iş
güvenliği ve sağlığı, göçmen işçi haklarının
korunması, beceri ve niteliklerin tanınması
yoluyla çözülebilir.

Menşe ülkelerde, (sağlık çalışanları dahil)
diaspora resmi ve gayri resmi bağlantılarını
sürdürebilir ve böylece kendi ülkelerindeki
yenilikçi uygulamalar için bir eğitim, rehber ve
kaynak olabilir.

Döngüsel ekonomiyi teşvik etme çabalarıyla
güvenli ve düzenli göç yollarının
ilişkilendirilmesi: yeşil büyüme ve karbon
nötrlüğünün sağlanması dahil olmak üzere
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının
başarısının hızlandırılması.

İyi yönetilen işgücü göçü, kaynak ve varış
ülkelerinin ekonomik dayanıklılığına katkıda
bulunabilir.

Bu katkıyı geliştirmenin en iyi yolu, ulusal yasal
çerçevelerin sosyal koruma da dahil olmak üzere
göçmenlerin, mültecilerin ve ailelerinin haklarına
ilişkin uluslararası standartların yansıtılmasını
sağlamaktır.

 

Kırılgan topluluklar için iklim değişikliğinin
etkilerine uyum stratejisi çerçevesinde iyi
yönetilen döngüsel veya mevsimlik göçü
kolaylaştırın. Bu politika, nüfus baskısını
azaltırken sosyal ve finansal akışı artırarak,
kaynak ülkelerde ekonomik büyümeyi ve
esnekliği teşvik ederken, alıcı ülkelerde
GSYİH'yi artırır ve boşlukları doldurur.

Göçmenler ve mülteciler, COVID-19
müdahalesinde ön saflarda çalışan işçiler
olarak küresel olarak öncü bir rol
oynamaktadır. Bu anlatılar, kamu algılarını
ve göçle ilgili siyasi ve politik söylemleri
değiştirmeye yardımcı olabilir ve daha etkili
eylem için bir temel olarak hizmet edebilir.

Ülkedeki göçmen ve mültecilerin
becerilerinin haritasını çıkarmak ve onları
işgücü piyasası ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmek.

Kilit sektörlerdeki işgücü eksikliklerini
gidermek için sağlık desteklerini de içeren
döngüsel göç planları gibi yasal hareket
yolları oluşturulması. 

Hem sağlık sistemlerini desteklemek hem de
geçim kaynaklarını daha geniş bir şekilde
iyileştirmek için (mali) destekleri ve bilgi
aktarımını artırmak için göçmen dernekleri
ve diaspora toplulukları ile ilişki kurulması.


