
Çocuklar gelecektir!
Gelecek Eğitimdedir!

Sevgili Anneler!
Sevgili Babalar!
Sevgili Gençler!

Hepimizin farklı da olsa Almanya ya bir geliş hikayesi vardır. Burada 40 yıllık göç tarihinde
misafir işçi olarak gelip çalışandan tutunda politik mülteci olarak gelip buraya yerleşenler
olarak farklı politik ve ekonomik gelişmelerinde canlı şahidi olmaktayız.

Kazançlı  durumdan kaybeden durumuna düşmek?

Almanya da işsiz  olan insanların sayısı 4 milyon sınırında.
Sadece Berlin de işsiz olanların sayısı 294.000, 25.000 Genç bir meslek yeri aramakta. Iki
Almanya nın birleşmesinden sonra  Berlin de var olan Endüstri piyasasındaki işçi sayısı
400.000 den 100.000 e düştü. Göçmen kökenli işçiler arasındaki işsizlik oranı1991 den 2004
e kadar iki katına % 19 dan % 38,2 kadar çıktı.

Yukarıda ki sayılara ve gelişmelere baktığımız zaman bu durumdan en çok göçmen kökenli
vatandaşlar etkilenmekte. Bir zamanlar Almanya nın ekonomik başarısına iş gücüyle katkıda
bulunanlar, duvarın kalkması ve soğuk savaşın sona ermesi ile işverenlerin daha ucuz iş
gücü peşinde koşma isteği karşışında işlerini  kaybettiler.

Iyi bir meslek eğitimi almayanların  iyi bir işyeri bulmada zayıf şansları olacak. Herşeyden
önce  herhangi bir okulu bitiremiyenler, düşük almanca bilgisine sahip olanların bugünkü ve
yarınki  iş piyasasında  hiç şansları olmayacak. Burada çocuklarımız on yıl sonra nasıl
geçinecekler diye kendimize sormalıyız?

Sevgili Anneler! Sevgili Babalar! Sevgili Gençler!

Sizin de bildiğiniz gibi dünya çapında hızlı bir gelişme yaşanmakta.Hepimizin bu yaşananlar
karşısında zorlandığımız anlar olmakta Iş yerleri  daha cok ucuz iş gücünün bulunduğu
ülkelere giderken, buradaki işyerlerinin kapısına da kilit vurulmakta. Birinci kuşak tarafindan
yapılan işler bu gün yok artık. Bir işe başlayıp o işte emekli olana kadar  çalışmakta bugünkü
iş piyasası ve şartlarında  mümkün olmamakta. Hepimiz yeni şartların dayattığı değişiklerle
yaşamak  ve ayak uydurmak zorunda kalırken aynı yamanda da sürekli kendimizi yenilemek
zorundayız.

Diğer taraftan Alman sosyal sisteminde yapılan değişiklerde etkisini göstermekte. Iş
yasalarında, Sağlık sisteminde, Sosyal ve emeklilik yasalarinda yapılan değişiklerler.de
hepimizi etkilemekte

Şu anki iş piyasasında 50 yaş sınırında veya üzerinde olan birinin tekrar iş bulması hayli zor
olmakta Bu hele bir de göçmense ve son yıllarda hiç çalışma praktiği yoksa  ve gerekli
mesleki bilgisinin yanında almancası da eksikse, iş piyasasında hiç bir şansı yok.

Burada kendimize soracağımız bir soru. „ Yarınlar bizden ne bekliyor çocuklarımızın
geleceği ne olacak ve çocuklarimiz ileride nasıl geçinecek?“.
Bu soruya vereceğimiz cevap ta bu yaşanan gelişmeler karşisinda alacağımız tavıra bağlı
olacak.
Yani bu yeni şartlar ve değişimler karsisindakı bız ne yapıyoruz

Çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmaya hazırmıyız?



Semtimizde daha fazla toplumsal sorumluluk almaya, çocuk yuvalarında, okullarda
aktiv görev almaya hazırmıyız?

2020 li yıllara hazırmıyız?

Berlin de altı yaşının altında olan çocukların yarısı Berlinli göçmen kökenli çocuklardır
Bugünkü göçmen kökenli çocuklarımızın büyük bir çoğunluğu 2020 yılında iş piyasasında
olacaklar. O yüzden çocuklarımıza şimdiden büyük bir özenle çocuk yuvalarında,
okullarda sahip çıkarak gerekli donanımı vermeliyiz.

Şu anki işsizlikle birlikte bir çok anne ve baba hayal kırıklığı yaşamakta Ister istemez
çocuklarda bu durumdan memnun olmamakta ve etkilenm ekte.
Çocukların bu durumdan etkilenmemesi için anne ve babaların motivasyonuna,
ilgisine ve övgüsüne ihtiyacı vardır. Anne ve babaların bunu gözardı etmemesi
gerekiyor .

Burada egitiminin özellike yabancı lisanın ne kadar önemli olduğunu Kuran ın (49:13)
suresinde de görmekteyiz:

„IQRA “ („ oku“  veya „kendini eğit“!),Kuranın ilk kelimesi, Allahtan Peygamberimiz
Muhammede (sav) gönderildi. Görüyoruz ki eğitiminin tüm insanlara farz olduğunu.
Bilhassa senelerce baska ülkelerde yaşayan ve ayrı dil, din ve kültürden gelen insanların
başka lisansları öğrenmesi ve o lisanlarda kendini ifade edip, tanıtması  bir farzdır.
Ve Kutsal kitab Kuran da  yazıldığı gibi: „Ey Insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle dişiden
yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için  sizi kavimlere ve kabillere ayırdık  Muhakkak ki
Allah yanında en değerli olanınız, Ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir,
herşeyden haberdardır.(49:13)
Ama kavimler birbirinin dilinden anlamadıktan sonra birbirlerini nasıl tanıyacaklar?

Demek ki Eğitim veya en azından yaşadığımız ülkelerin lisanına sahip olmak  çocuklarımızın
eğtiminde çok önemli bir faktördür.

Çocuklarımızı zamanında çocuk yuvalarına kaydedip hem almanca öğrenmelerini
teşvik etmeli hemde kendi ana dillerini geliştirmelerini sağlamalıyız
.
Okullardaki ve çocuk yuvalarındaki  velilier toplantılarına katılıp çocuklarımızın
gelişimi hakkında  birinci elden bilgiler alıp, bu kurumlarda aktiv olalım!
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