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Hepimiz eşitiz, fakat bazılarımız daha da eşitiz '' Türk kökenli Öğrenciler Meslek eğitimi
piyasasında dışlanmaktadırlar ''
Alman Vakıfları Uzmanlar Kurulu, Uyum ve Göç Araştırmaları Bölümü (SVR) yeni araştırmasını
kamuoyuna sundu.
Yayınlanan yeni araştırmaya göre meslek eğitimi piyasasında meslek eğitim yeri arayanlar
arasındaki seçmelerde, şirketler tarafından, dışlanma uygulandığı saptanmıştır.
Türkçe bir ad ile yapılan başvuruların - her iki kişi aynı niteliklere sahip olsa bile - Almanca bir ad
ile yapılan başvurulara göre, daha az şanslı olduğu araştırmanın ana sonuçlarındandır. Bu durum
gayet açık bir şekilde eşit uygulama yasasına aykırıdır.
FÖTED başkanı Mehtap Çağlar konu hakkında şunları söyledi: ''FÖTED, SVR-Araştırma bölümünün
saptamalarına katılmaktadır, eğitim sistemindeki ve meslek eğitimi alanındaki dışlanmalar, veliler
ve çocuklarının bizlere aktardıkları deneyimlerden dolayı uzun zamandır tarafımızdan bilinmekte
idi. Fakat bugüne kadar bu çocukların meslek eğitimi alanındaki katılım düşüklüğü söz konusu
olduğunda, genel olarak anne-babalar çocuklarını meslek eğitimi için yeterince yönlendirmedikleri
nedeniyle suçlanmakta idi. Deneyimlerimizin bilimsel araştırmalarla doğrulanması bizi memnun
etmiştir. Belki böylece siyaset ve ekonomi kurumları, dışlanmanın katılım şansını daha hayata
atılmanın ilk yıllarında azaltıp, çalışma pazarına girişlerini uzun vadede önlediği sonucuna varırlar.
Demografik değişimden dolayı, bu uygulama küçük ve orta ölçekli şirketlerdeki bu personel seçim
uygulamaları, personel yapılarının toplumsal gerçeklere göre uyarlanmasını ve böylece gelecekteki
kendi başarılarını da engellemektedir. Büyük şirketler ''çeşitlilik yöntemi'' ile toplumsal oluşumu
yansıtmakta ve tüm çalışanlarına aynı iekilde değer göstererek ve teşvik ederek mevcut
potansiyellerini, şirketin yararına kullanmalarını sağlamaktadırlar.
FÖTED, SVR-Araştırma bölümünün oluşturduğu uygulama önerilerini desteklemektedir:
Önyargılara karşı duyarlaştırmak, şirket içi çeşitilik yeterliğini güçlendirmek, başvuruların
isimsizleştirilmesi (anonim başvuru), dışlayıcı seçim mekanizmalarını engellemek için arama ve
seçme süreçlerinin profesyonelleştirilmesi, gençleri başlangıç aşamasında etkinleştirmek için okul
ve şirketler arasında daha fazla işbirliği ve meslek eğitimi alanındaki şans eşitliğini siyaset,
ekonomi ve sivil toplum için ana konu haline getirmek gereklidir.
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