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Moro Dokuma Tezgâhı Projesi

Moro

BÖLGE :
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Bölgesi
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Güney Doğu Asya’da bulunan Filipinlerin 7 bin adasından biri olan Mindanao, 10 milyondan fazla Moro Müslümanın yaşadığı
ve Filipinlerin üçte birini teşkil eden bir adadır. 1946’da Amerika tarafından yönetimin Hristiyan Filipinlilere bırakılmasıyla
yıllarca İspanyol ve Amerikan sömürgesine direnen Müslümanlar bağımsızlığını kaybetmiştir. Sürdürdükleri siyasi mücadele ile
haklarını geri alamayan Moro Müslümanları ile Filipin yönetimi arasında 1970 yılında başlayan çatışmalardan bu güne 120
binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi mülteci durumuna düşmüştür. 21 Ocak 2019 yılında bağımsızlığını kazanan
Moro’da yönetim, ekonomi ve sağlık gibi temel konular yeni hükümet ile oluşturulmaya çalışılmaktadır.
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Bağımsızlığını yeni kazanmış Moro, hükümet sistemini kurmaya çalışırken siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda
da eksiklerini tamamlamaya çalışmaktadır. Ekonomik anlamda bir düzen oluşturmaya çalışan hükümet,
istihdamı artırmak ve işsizliği ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaktadır. Ancak bölgedeki ihtiyaç sahibi
insanlar halen iş imkânı kısıtlılığı nedeniyle çalışamamakta ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta
zorlanmaktadır. Dokuma tezgâhı projesi ile ihtiyaç sahibi işsiz ve dul kadınlara dokuma tezgâhı kullanımı
öğretilecek ve kendi gelirlerini kazanmaları sağlanacaktır.

GEREKÇE

-İhtiyaç sahibi ailelerin geçimlerini sağlayacak bir dayanaklarının olmaması
-Hükümetin yeni kurulması ve sistemin yeni oluşturulması
-İşsizlik ve iş alanı kısıtlılığı

HEDEFLER

-Yoksul insanların kendi geçimlerini karşılamalarını sağlamak
-Dul ve şehit ailelere destek olmak
-İnsanları işsizliğin vermiş olduğu psikolojik baskı ve bunalımdan kurtarmak
Dokuma tezgâhı projesi ile 10 kadına öncelikli olarak eğitim verilecektir. Başarılı olan kadınlara
dokuma tezgâhı teslim edilecektir.
Malzeme içeriği: Dokuma tezgâhı, ip, iğne, koli, makas, yapışkan, renkli örgü ipleri
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UYGULAMA
AŞAMALARI

-Dokuma tezgâhı eğitimi verilecek kadınların tespiti
-Dokuma tezgâhı kullanımı eğitimi
-Dokuma tezgâhının satın alınması ve teslim edilmesi
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MALZEME

Dokuma Tezgâhı & Malzemeleri
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BİRİM FİYATI

1.300 $
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