Newsletter
Sayı 1
Kasım 2008
Yeni çıkan AIDS & Mobility (A&M)
Yayını’nın ilk sayısına hoş geldiniz.
3 ayda bir çıkan yayınımız, HIV ve göç
alanında başı çeken kişiler ile yapılan
röportajlar ile proje çalışmaları ve tüm
Avrupa’daki önemli etkinliklerden alınan
haberler konusunda size güncel bilgiler
sunacaktır. Bu ilk sayı size proje ve son
gelişmeler hakkında genel bir fikir verecek
ve A&M konusunda birlikte çalışan
organizasyonları tanıtacaktır.

Buraya nasıl geldik?
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Proje profesyonel kurumlar arasında güçlü
bir ağ oluşturdu, araştırma kaynakları için
bir veri bankası geliştirdi ve HIV ve göç
konusundaki uzmanları göçmenler ile ilk
kez bir araya getiren toplantılar düzenledi.
1999 yılında 15 Avrupa üyesi devletin
oluşturduğu bir ağ olan National Focal
Point (Ulusal Odak Noktası) kuruldu ve
2004 yılında proje on yeni Avrupa ülkesini
de içine alacak şekilde genişledi.
2007 yılının başında NIGZ proje
koordinatörlüğünü bıraktı ve A&M projesi
yeniden organize edilmeye başlandı.
A&M’nin sonraki 3 yılı çok farklı bir
görünüme

sahip

olacaktır.

Fakat

projenin bu yeni dönemi, 16 yıllık bir
ortaklığın oluşumunda ve HIV ile göç
konusunun öğrenilip geliştirilmesinde

Buraya nasıl geldik?
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1992
yılında Göçmenler, Yolculuk Edenler ve
HIV konusundaki çalışmasından sonra
Avrupa Komisyonu projeyi HIV ve göç
konusunun dört ülkede araştırılmasını
desteklemeye karar verdi ve böylece
AIDS & Mobility doğdu.

ana başlangıç noktasını oluşturacaktır.

A&M, 15 yıldan uzun süredir Netherlands
Institute for Health Promotion and Disease
Prevention (NIGZ - Hollanda Sağlığın
İyileştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi
Enstitüsü) tarafından yönetilmektedir.
NIGZ projenin ilk zamanlarında A&M’yi,
HIV ve göç konusunda birlikte çalışmak
için
Avrupa
çapında
ortaklıkların
kurulması amacıyla yönetti.

A&M projesi eski ve yeni ortaklar ile
birlikte
çalışarak
çeşitli
Avrupa
ülkelerindeki değişik göçmen grupları için
yeni
bir
sağlık
eğitimi
modeli
geliştirecektir. Ulaşılmak istenen amaç
yapılan araştırmalara ve sağlıkla ilgili
eğitimlere kendilerini de katmak suretiyle
göçmenlerin sağlık ve HIV konusundaki
bilgilerini geliştirmektir.

Gelecek hakkında planlar
A&M’nin 2011 yılına kadar sürecek olan
üç yıllık çalışma projenin geçmişinin
üzerine kurulacak olsa da bu yeni döneme
bakış oldukça farklı olacaktır.
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Ethno-Tıp Merkezi (EMZ) Müdürü ve
Proje Koordinatörü Ramazan Salman
Almanya’daki
göçmen
gruplarında
aracıların (mediator) eğitilmesine dayanan
modelin son derece başarılı olduğunu
belirtmektedir. Ayrıca “Bu Proje’nin tüm
Avrupa’da yayılmasını sağlayan ortaklar
ile çalışma fırsatımızın olmasından dolayı
büyük heyecan duymaktayız” demektedir.
Proje, aracıların eğitimi modelini test
etmesinin
yanı
sıra
Avrupa’da
göçmenlerin
cinsel
sağlığı
konusu
üzerinde
çalışanlar
ile
ağlar
da
oluşturmaktadır. Bütün ortaklar proje
aracılığıyla
araştırma
ve
kanıtlar
oluşturma yoluyla proje sonunda HIV ve
göç konusunda Avrupa politikacıları ile
Avrupa Politika Zirvesi’nin kararlarında yol
gösterecek
olan
bilgilerini
paylaşabilecektir.
Proje
yayını
ve
internet
sayfası
www.aidsmobility.org eğitim programının
ve devam eden araştırmaların sonuçlarını
yayınlayacaktır. Amaç, proje içinde ve
dışında yapılan çalışmaların yardımı ile
göçmenler için HIV eğitimi konusunda belli
bir bilgi düzeyi oluşturmak ve tüm bu
bilgilere ulaşım imkânı sağlamaktır.
Ortaklar göçmen gruplar ile birlikte
çalışarak Avrupa’da HIV’in önlenmesi için
bir kapasite oluşturmak ve projenin 2011
yılında bitecek olan planı dâhilinde eğitim
programı yapmaktır.
(Fotoğraf:
Ağustos
2008’deki İdari
Grup
Toplantısı’nda
Hannover Valisi
ve ortaklar ile
birlikte)

Ortaklarımızın tanıtımı
Proje, Avrupa Komisyonu’ndaki Executive
Agency for Health and Consumers (EAHC
- Sağlık ve Tüketici Yetkili Acentesi)
tarafından kurulmuştur. Projede EthnoMedizinisches Zentrumn (EMZ - EthnoTıp Merkezi) koordinatör olarak görev
almaktadır ve yanı sıra altı ana Avrupa
ortak NGO’su yer almaktadır.

Hannover’de bulunan Ethno-Tıp Merkezi
(EMZ) Almanya içindeki 37 ilde ve
bölgede projeler yönetmektedir. Kurum,
“Aracı Eğitimi Modeli”ni geliştirmiş ve şu
ana kadar 1000’in üzerinde göçmeni
eğitmiştir.
www.ethno-medizinisches-zentrum.de

Danimarka’da bulunan AIDS Fondet, HIV
araştırmaları için fon sağlayıp HIV ile
yaşayan
insanlara
destek
olur.
www.aidsfondet.dk

AIDS-i Tugikeskus (AISC) 1994 yılında
Estonya’da kurulmuştur. AISC, seks
işçileri ve göçmenler için HIV hizmetleri
düzenlemektedir.
www.tugikeskus.ee

The European AIDS Treatment Group
(EATG - Avrupa AIDS Tedavi Grubu),
30’dan fazla Avrupa ülkesinden gelen 90
üyeden
oluşan
gönüllü
bir
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organizasyondur.
EATG,
yeni
HIV
tedavilerine en hızlı şekilde ulaşmayı
sağlamaya çalışmaktadır.
www.eatg.org

The National Institute for Health, Migration
and Poverty (NIHMP - Ulusal Sağlık, Göç
ve Yoksulluk Enstitüsü) 2006 yılında
Roma’da kurulmuştur. Enstitü, göçmen
nüfusunun sağlığının iyileştirilmesi ve
yoksulluğa bağlı hastalıkların azaltılması
için çalışmaktadır.
www.inmp.it

Dünya Sağlık Kongresi göçmen
sağlığı için harekete çağırıyor
Mayıs 2008’de Cenova’da gerçekleşen
61. Dünya Sağlık Kongresi boyunca
WHO’nun göçün sağlıkla ilgili etkilerine
bakmasını isteyerek ve göçmen sağlığını
iyileştirmek
için
gerekenleri
ortaya
çıkararak
bir
çözüme
ulaşılmıştır.
Aşağıdaki internet adresinden bu kongre
hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz:
www.who.int/mediacentre/events/2008/wh
a61/en/
UNAIDS Task Force (UNAIDS Geçici
İşbirliği),
HIV’e
bağlı
yolculuk
kısıtlamalarına
son
verilmesini
tavsiye etmektedir.
2008 yılında UNAIDS, HIV’e bağlı
yolculuk kısıtlamaları konusu üzerinde
çalışmak üzere uluslar arası bir geçici
işbirliği oluşturmuştur.

Terence Higgins Trust (THT) İngiltere’nin
HIV ve cinsel sağlık konusunda başı
çeken derneğidir. THT, HIV bulaşmış ya
da cinsel sağlığı kötü olan kişiler için
kampanyalar düzenleyip hizmetler sunar.
www.tht.org.uk

Yeniden, İstanbul, Türkiye’de bulunur ve
başlıca gençler ile birlikte ve madde
bağımlılığı konusunda çalışmalar yürütür.
www.yeniden.org.tr

Haber turu
Bu sayının haber turu, A&M’nin son
aşamasının bitiminden bu yana olan HIV
ve Göç alanındaki gelişmeler ile bu
konudaki başlıca etkinlikleri özetler.

EATG verilerine göre 70’den fazla ülkede
HIV’e mahsus yolculuk kısıtlaması
bulunmaktadır. Her ne kadar senatodan
yeni geçen PEPFAR Bill, HIV’li kişilerin
ülkeye girişlerinde bazı değişiklikler
yapmış olsa da yakın zamana kadar ABD
de bu ülkelerden bir tanesiydi.
UNAIDS Task Force, HIV’e bağlı
yolculuğun engellenmesini işler kılan bir
kanıt
bulamamıştır
ve
hükümetleri
yasaklarını bozmaya zorlayacak bir
sigorta belgesi ile savunma materyalleri
hazırlamıştır.
www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Res
ources/FeatureStories/archive/2008/2008
0304 HIVrelated travel_restrictions.asp

The Global Fund (Global Fon) da
HIV’e bağlı yolculuk kısıtlamalarına
karşı çalışmaktadır
The Global Fund, AIDS, tüberküloz ve
sıtmaya karşı savaşmak için 2008 yılında
Yeni Delhi’de toplanmıştır.
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Bu Fon UNAIDS Task Force’dan rapor
aldıktan sonra gelecekte HIV’e bağlı
yolculuk yasaklamaları bulunan ülkelerde
hiçbir
yönetim
kurulu
toplantısını
yapmama kararı almış ve bu kısıtlamaları
dünya çapında kaldırmak için destek
çabalarını harekete geçirmiştir.
Global Fund’un HIV projeleri üzerine etkisi
yansıdıkça bu yasaların geri çevrilmesine
karşı
yürütülen
savaşta
destekleri
muhteşem olacaktır.

IOM,
yedi
Avrupa
ülkesinde
göçmenlerde HIV hassasiyetiyle ile
ilgili rapor hazırlamıştır.
Ekim 2007’de yapılan HIV anlaşmasına
evrensel katılım ile ilgili müzakerenin
parçası olarak
The International
Organization for Migration (IOM-Uluslar
arası Göç Organizasyonu) Almanya,
Macaristan, İtalya, Malta, Portekiz ve
Hollanda’da göçmenlerin HIV, STI ve
TB’ye olan hassasiyeti ile ilgili rapor
hazırlamıştır. Raporlar, bu ülkelerde
göçmenlere mahsus farklı hak ve
hizmetlere dikkat çekmektedir.
Süreçler ile raporlara aşağıdaki internet
adresinen ulaşılabilir:
http://www.iom.int/jahia/Jahia/eventEU/ca
che/offonce?entryld=15053

Avrupa Konseyi, Hareketlilik, Göç ve
Sağlığın Korunması üzerine uzman
komite oluşturmuştur
Avrupa
Konseyi
sekizinci
bakanlık
konferansı, “Hareket Halindeki İnsanlar;
Sağlık Sisteminde İnsan Hakları ve
Mücadeleler”,
Kasım
2007’de
Bratislava’da gerçekleşmiştir. Konferans,
Bratislava Sağlık, İnsan Hakları ve Göç
Bildirgesini kabul etmiştir. EMZ bu
konferansa
gözlemci
olarak
davet
edilmiştir.

EMZ Müdürü Ramazan Salman, Almanya
Hükümeti tarafından bu bildirge Uzman
Komitesi’ne katılmak üzere seçilmiştir.
www.8ministryconference.com/?pageid=2
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AT sağlık ve göç projeleri
alışverişinde bulunmaktadır

fikir

AIDS & Mobility, Lüxemburg’ta Şubat
2008’de
Sağlık
ve
Göç
üzerine
Avrupa’dan sağlanan fonlar ile yürütülen
gruptaki projelerden bir tanesi olarak yer
aldı. Proje ortakları çalışmalarını tartışıp
gelecekteki konferanslar ile ilgili planlar
yaptılar.
Bu toplantı ile ilgili bir rapor aşağıdaki
internet adresinden elde edilebilir:
www.episouth.org/doc/r
documents/ReportAdvGrmeeting
Fev08.pdf

AIDS and Mobility Projesi ile irtibat
kurun
HIV ve göçle ilgili çalışmalarınızı ya da
ortaklar
ağımızı
ilgilendireceğini
düşündüğünüz haberleri, hikâyeleri ya da
etkinlikleri bizimle paylaşın.
Bir sonraki İdari Grup toplantımız Şubat
2009’da Hannover’de gerçekleşecektir ve
göçmen
sağlık
eğitimi
araçlarının
gelişmesini sağlayacak olan ilk Öneri
Grubu toplantısı da yine bu toplantı içinde
yapılacaktır.
Bize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz:
00 49 511 1693184
İnternet
sayfamız
şu
an
güncellenmektedir. Fakat proje ile ilgili
yeni
bilgilere
yakında
www.aidsmobility.org
adresinden
ulaşılabilecektir ve ayrıca projenin bir Eposta adresi de olacaktır.
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