Avrupa ve Türkiyeli parlamenterler Kumkapı-Istanbul’da yabancıların alıkonulduğu
merkezi Migreurop ağı ile birlikte ziyaret ediyor
27, 28 ve 29 Mayıs 2010 tarihlerinde, İstanbul’da, birçok ülkeden 1 yabancı/göçmenler için hak
savunuculuğu yapan ve onlara destek veren dernekleri bir araya getiren Migreurop ağı, yine bu
oluşumun üyesi olan Helsinki Yurttaşlar Derneği ile işbirliği içersinde Avrupa’nın göç ve iltica
politikaları hakkında bir sempozyum düzenliyor. Bu üç gün boyunca, katılımcı kurumlar ve bireyler bilgi
birikimlerini, analiz ve pratiklerini, araştırmacı ve politikacıların tecrübeleri ile karşılaştırma fırsatı
bulacak ve Avrupa Birliği’nin göç politikalarını dışsallaştırma sürecini sorgulayacak kampanyalar ve
eylemler üzerine tartışacaklar.
Türkiye ile Yunanistan arasında kısa bir süre önce imzalanan geri kabul anlaşması benzeri ikili
anlaşmalar veya AB ile doğrudan imzalanan geri kabul anlaşmaları, sınır kontrolü ve alıkonma
merkezlerinin operasyonlarını koordine etmek için Yunanistan’da yine kısa bir süre önce bir yönetim
merkezi açmış olan FRONTEX ajansı ve alıkonma merkezleri buluşmada tartışılacak temel konulardır.
Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinden birine ulaşmak isteyen birçok göçmen için bir geçiş ülkesidir.
Göçmelerin büyük bir çoğunluğu savaşın yaşandığı ülkelerden (Afganistan, Irak, Filistin) ve diğer
Ortadoğu ya da Afrika ülkelerinden gelmektedirler. Bir kaç yıldır, AB’nin de baskısı ile Türkiye
göçmenlerin sınırsız ve belirsiz süreler boyunca kapatıldıkları alıkonma merkezleri kurmuştur.
Uzun zamandır Alıkonma merkezlerini izleme hakkı için kampanya yürüten Migreurop, Avrupa ve
Türkiyeli parlamenterler ile 27 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da bulunan bu merkezlerden
birini ziyaret edeceklerdir. Amaç, göçmenlerin alıkonuldukları koşulları tespit etmektir.
Bu ziyareti gerçekleştirecek delegasyon AB – Türkiye Karma Parlamento Komisyonu başkanı, Avrupa
Parlementosu Üyesi Hélène Flautre, Avrupa Parlementosu Üyesi Arlene McCarthy, Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) milletvekili ve GNAT üyesi Sebahat Tuncel, BDP milletvekili ve GNAT üyes,
Ufuk Uras ve Migreurop üyelerinden oluşmaktadır.
Bu buluşmada, yabancıların alıkonuldukları merkezlerin çoğunlukla ülkelerin verdikleri uluslararası
taahhütlere (İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsanî ve Küçültücü Muamele ve Cezalara karşı
Sözleşme, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi vs.) aykırı amaçlara hizmet etme durumu
tartışılacak ve ifşa edilecektir. Aynı zamanda AB ülkeleri ve AB’ye komşu ülke hükümetlerinden
göçmenlerin idari olarak alıkonmalarına son vermelerini talep edilecek ve sivil toplum yabancıların
alıkonuldukları merkezlere karşı harekete geçmeye çağırılacaktır 2.
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