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İstanbul’da düzenlen buluşma, Migreurop ağının daha evvel çeşitli ülkelerde örgütlediği buluşmaların
bir devamıdır. Bu toplantılar dizisi ile hedeflenen faklı ülkelerde göç alanında mücadele veren
militanların bilgilerini, analizlerini, pratiklerini birbirleriyle paylaşmaları ve kendi tecrübelerini vekillerin
ve araştırmacıların söylemleriyle karşılaştırmalarıdır. Son tahlilde varılmak istenilen nokta ise, Avrupa
göç politikalarının temellerini tartışmaya açan kampanyaların örgütlenmesini sağlamaktır. Avrupa
Birliği, sınırlarının ötesinde ve sınırları dâhilinde inşa edilmiş sayısız kamplar aracılığıyla Avrupa
kalesinin surlarını yükseltiliyor ve göçmenlere karşı açılan savaş, “komşuluk politikası”, “güçlendirilmiş
işbirlikleri” veyahut “barış ve kalkınma için işbirliği” edebiyatıyla gizlenmeye çalışılıyor. Bu
düzenlemeler, yabancıları kapatan, alıkoyan, sınırlarda yapılan kontrollerde baskı ve şiddet
uygulamaktan kaçınmayan, göçmen polisliğini STK ve Uluslararası kurumların düzenli olarak insan
hakları ihlallerine dikkat çektiği ülkelere devreden politikanın görünen çehresidir. Söz konusu yararcı
politika, binlerce göçmenin, mültecinin hayatına bir taarruzdur. Güney halklarının arzularını, haklarını
yok sayan, siyasi, ekonomik ve sosyal eşitsizliğin azaltılmasına engel teşkil eden bu kısa vadeli siyaset
Avrupa’nın “demokratik” yapısına bir saldırıdır.
Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye savaş halinde olan ülkelerden (Afganistan, Irak, Pakistan) ve daha
genel olarak Ortadoğu ve Afrika’dan gelen göçmenler için Avrupa’ya önemli bir giriş kapısıdır. Uzun
zamandır Avrupa Birliği üyeliğine aday olan Türkiye bugün, 27 Avrupa Birliği ülkesinin taşımasını
arzuladığı sınır jandarmalığı rolünü üstlenmeye itilmekte, bu yönde pazarlığa mecbur edilmekte ve
böylelikle, kendi toprakları üzerinden giriş yapan göçmenlerin tamamının “geri kabulüne”
zorlanmaktadır.
Yunanistan-Türkiye sınırı bir süredir Migreurop ağının « katil sınırlar » olarak adlandırdığı sayısız
sınırdan biri haline gelmiştir. Avrupa Birliği–Türkiye arasında imzalanması planlanan Geri Kabul
Anlaşması üzerinden yürütülmekte olan pazarlıklar, Türkiye-Yunanistan sınırından Avrupa’ya geçiş
yapmaya çalışan göçmenlerin meşakkatli durumlarını daha da kötüleştirmemelidir. Türkiyeli
milletvekilleri ve Avrupa parlamenterleri ile yapılacak tartışmalar gelecekte ortak olarak yapılacak
eylemlikler için önemli bir aşama teşkil edecektir. Çünkü geçiş ülkesi ya da kaynak ülke olarak tabir
edilen ülkelerin vekilleri ve halkları Avrupa sınırların kontrolünün üçüncü ülkelere devrini öngören
sömürgeci mekaniği bozma, durdurma gücüne sahiptirler. Avrupa Parlamentosu ise, hakların
korunması ve dış politika alanlarında elde ettiği yeni yetkilerden aldığı güçle, en açık ibareleri
Yunanistan’da yeni bir merkez açan FRONTEX ajansı ve “utanç yönergesi” olan polis siyasetini
durdurmayı kendine görev bilmelidir.
Temel hak savunucuları ise, Lizbon Antlaşması ile ortaya çıkan yeni kurumsal dengelerden
faydalanmalıdırlar. Oluşan bu yeni dengeler Aralık 2009’da onaylanan ve Avrupa göç politikasının
sorumluluğunu üçüncü ülkelere devretme sürecini güçlendiren « Stockholm Programına » karşı
kullanılabilir. Bu amaçla Migreurop bir hukuki eylem grubu oluşturmuştur. Söz konusu grup, Avrupa
Birliği Adalet Divanı’nın genişletilen yetkilerinin kağıt üzerinde kalmaması için yeni sürecin takipçisi
olacaktır. Sözü edilen hukuki eylem grubu, İstanbul buluşması sırasında tartışılacak, görüşülecek
eylemlilik örneklerinden biridir. Grubun başarısı katılımcılarının “erişim hakkını” bulundukları ülkelerde
kabul ettirme ve bunu Avrupa Birliği’nin “katil sınırlarının” çeşitli yerlerinde bulunan militanların ortak
katılımı temelinde düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş politik ve hukuki eylemlere dönüştürme
kapasitelerine bağlıdır.
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27 MAYIS PERŞEMBE (öğleden sonra): Tüm STK’lara açık Geri Kabul Anlaşmaları konulu toplantı
15.00 Migreurop “Geri Kabul Anlaşmaları Çalışma Grubu”nun faaliyetlerinin sunumu (Brigitte Espuche,
ANAFE-Fransa)
15.30 Göç politikalarına karşı yürütülen 2 eylemlilik örneği: İtalya ve Mali
16.15-16.30: Kahve arası
16.30 Türkiye-Yunanistan bölgesi ve İkili Anlaşmalar (Ioanna Kutovik, Diktio-Yunanistan, ve Clémence
Durand, HCA/MDP-Türkiye)
17.00-18.30 Tartışma/Sorular: Sivil Toplum Kuruluşlarının talepleri, faaliyetleri ve müdahale olanakları
üzerine tartışma.

28 MAYIS CUMA: Alıkonma
09.00-09.30: Katılımcıların karşılanması
10.00 Alıkonma: Avrupa göç politikalarının kilit taşı (Claire Rodier, Mirgreurop)
10.30 Dönüş direktifinin İtalya’ya taşınması (Filippo Miraglia, ARCI-İtalya)
10.45 Avrupa Birliğinin sorumluğunu devrettiği, AB teşvikiyle AB sınır ülkelerine taşınan kamplar: Türkiye
örneği (İrem Arf, HCA/MDP – Türkiye)
11.30 – 12.00: Kahve arası
11.30 “Erişim Hakkı Kampanyası”nın sunumu: faaliyet ve eylemler (Laure Blondel, ANAFE-France)
11.50 “Voix-off - Voix d’enfermement” (Alıkonulmuşların sesleri) Internet sitesinin sunumu (Julia Burtin,
Migreurop)
12.00 Alıkonma mekânlarına girmek: Lübnan ve Kıbrıs örnekleri (Frontiers- Lübnan/Doros PolykarpouKISA- Kıbrıs )
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12.45-14.00: Tartışma/ Sorular
14.00 – 15.00: Öğle yemeği arası
15.00-16.30 Eylemlilik / Mobilizasyon: Yöntem tartışması ve Eylemlilik örnekleri
•

AB teşvikiyle kurulan Moritanya Nouadhibou kampına karşı Moritanya İnsan Hakları
Derneğinin (AMDH) yürüttüğü eylemler (Youssouf Niane, AMDH-Moritanya)

•

Alıkonma merkezlerine karşı İspanya’da yürütülen eylemler (Marta Martinez Sierra, SOS
Racismo-İspanya)

•

Alıkonma Gözlemevi (Konstantinos Papantoniou, GISTI-France)

•

Yunanistan ve Türkiye’de göç politikalarına karşı eylemlilik (Diktio – Yunanistan, MülteciDer’den Pırıl Erçoban - Türkiye, Ayse Parla-Göçmen Dayanışma Ağı-Türkiye)

16.30-17.00: Kahve arası
17.00-18.30 Tartışma/Sorular: Sivil Toplum Kuruluşlarının talepleri, faaliyetleri ve müdahale olanakları
üzerine tartışma, deneyim paylaşımı.

29 MAYIS CUMARTESİ: Frontex
09.00-09.30: Katılımcıların karşılanması
10.00 Yeni bir strateji olarak Frontex 2010 (Evelyne Vanscheen, LDH- Belçika)
10.20 Frontex ve Yunanistan/ Kıbrıs/Malta/İtalya bölgesi (Diktio-Yunanistan, KISA-Kıbrıs, JRS Malta, ARCIİtalya)
11.35 – 12.00: Kahve arası
12.00-13.30 Tartışma/Sorular: Frontex’in saldırgan stratejisine karşı nasıl bir eylemlilik, nasıl bir politik
tutum, hangi hukuki eylemler geliştirilmeli?

Öğleden sonra: Migreurop Yönetim Kurulu Toplantısı
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