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Bu yayın parayla satılamaz. İnsan haklarının desteklenmesi amacıyla
yapılan ve ticari olmayan etkinliklerde serbestçe kullanılabilir.

Bu etkinlik ve yayın, Avrupa Birliği'nin desteklediği Eşit Haklar için Savunuculuğu
Güçlendirme Projesi kapsamında yapılmaktadır. Bu durum, etkinlik içeriğinin ve
etkinlikte konuşulanların AB'nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.
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Haklar İçin Savunuculuğu Güçlendirme Projesi kapsamında
sosyal hizmet alanında gerçekleştirdiği Yaşanan LGBTİ+’lar
İçin Sosyal Hizmet isimli çevrimiçi etkinliğinin konuğu Trish
Hafford Letchfield oldu.
Strathclyde Üniversitesi, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler
Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Sosyal Politika Bölümü’nde Sosyal
Hizmet Profesörü ve Bölüm Başkanı olan Hafford, etkinlik
kapsamında yaşlanan LGBTİ+’lar özelinde sosyal hizmet
pratiklerini aktardı.
Trish Hafford Letchfield’in aktarımlarından öne çıkanlar şu
şekildeydi:
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Kaos GL’nin Avrupa Birliği desteği ile hayata geçirdiği Eşit

Yaşlanan LGBTİ+’lar dışlanmış ve görünmez oluyor. Yaşlanan
kişilerden bahsettiğimiz zaman genelde LGBTİ+ yaşlılar
bunun içinde olmuyor.
LGBTİ+’ların yaşlanan diğer insanlarla ihtiyaçları genelde aynı
olmakla birlikte bir takım farklı ve özel ihtiyaçları da var.
Özellikle pandemi sürecinde eşitsizlikler daha da belirgin
hale geldi LGBTİ+’lar için. LGBTİ+’lar pandemi süresince bir
kez daha dışlandılar.
Yaşlılar destek alma konusunda daha çekingenler. Kendilerini
rahat hissetmeyebiliyorlar, açılmak istemeyebiliyorlar, yalnız
ve dışlanmış hissedebiliyorlar.
Açıldıklarında ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar ve hatta
şiddete maruz kalabiliyorlar. Yetşmişli yaşlarını yaşayan kişiler
kısıtlayıcı bir ortamda yetiştiler. Eşlerini ve dostlarını
kaybettiler ve AIDS pandemisine şahit oldular.
Bugün İngiltere’nin kapsayıcı kanunları kabul edildiyse bu
yaşlı LGBTİ+’ların çabaları sayesinde.
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YAŞLANAN LGBTİ+’LARA
GENEL BAKIŞ

da büyükbaba olarak karşımıza çıkmıyorlar.
Uyum süreci öncesi çocuk sahibi olmuş translar çocuklarıyla
iletişimini kaybedebiliyor ya da çocuklarıyla ilişkisi önlenmiş
olabiliyor.
Yaşlı LGBTİ+’ların ruh sağlığına ve madde kullanımına ilişkin
talepleri daha belirgin olabiliyor.
Demans söz konusu olduğunda bakıma erişemeyebiliyorlar.
Sosyal hizmet uzmanları da LGBTİ+’ları ilgilendiren konuları
özümsememiş olabiliyor ve ayrımcılık uygulayabiliyorlar.
Yaşlılığa da cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine de karşı ön
yargılar var. Bu ön yargılar yaşlı LGBTİ+’ların hizmete erişimini
olumsuz etkiliyor.
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Trans camiasına bakacak olursak trans yaşlılar büyük anne ya

Birleşik Krallık içerisinde bir girişim var. Bu girişim
kapsamında bakımevleriyle birlikte çalışılıyor. En büyük
bakım evi sağlayıcısıyla çalışılıyor. 300 bakım evi haricinde bir
takım destek mekanizmalarını da işleyen bir kurum bu
anlamda kendilerini gözden geçirdi ve daha kapsayıcı
hizmetleri nasıl sunabileceklerini tartıştı.
Ahlaki ve yasal olarak doğru olan bu olsa da bir şirket için de
bunu yaptığını söylemek itibarlarını itibar katacak bir adım
bu.
İlk olarak bir ilan ortaya kondu. İlana güzel bir yaklaşım oldu.
60 yaş üstü LGBTİ+’lara ulaşılmaya çalışıldı ve bir toplum
danışmanı ekibi kuruldu.
Bakımevleri üzerinde politikalar ve prosedürler, çevre,
danışmanlık, risk yönetimi, toplumsal cinsiyete özgü konular,
translara destek, kültürel güvenlik ve yaşam sonu bakım
planlaması üzerinde araştırmalar yapıldı. Buralarda bir
gökkuşağı bayrağının olmasının gerekliliği, kapsayıcı
faaliyetler düzenlemenin gerekliliği, bakımevlerinde yaşanan
fobiyi engellemenin gerekliliği ortaya çıktı.
Toplum danışmanları bu anlamda pozitif rol modelleri sundu.
Yaşı ilerlemiş bir trans bakımevine gitmekten korkuyor.
Bunun yerine intiharı koyabilenler oluyor. Bu türden bakım
veren kuruluşlarda çalışan insanların trans bakımı konusunda
çok dikkatli yönlendirmelerde bulunması gerekiyor.
Transların da orada bilgili birinin çalıştığını bilmesi çok
önemli.
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İNGİLTERE’DE BİR
BAKIMEVİ GİRİŞİMİ

yapılandırılmış görüşmeler ve müdahale sonrası görüşmeler
yapıldı.
8 yönetici pozisyonundaki evde bakım hizmeti çalışanı ile yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapıldı. Daha sonra ise odak grup
ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.
Bu çalışma yaşlı insanların insan haklarının tesisini,
bakımevlerinde LGBTİ+ kapsayıcı bir dönüşümün
sağlanmasını ortaya çıkardı.
Ayrıca bakımevlerinde birçok insan İngiltere’de yaşamını
yitirdi. Bu durum inkâr edildi. Bir yıl kadar karantinada herkes
evlerindeydi. LGBTİ+ yaşlılarla ilgili hiçbir şey söylenmedi.
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Çalışma kapsamında 10 topluluk danışmanı ile yarı

