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ditörden...

Değerli okuyucular,
Yeni yılın ilk sayısıyla karşınızdayız…
Avrupa’da yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ettiğimiz bu sayımızın ilk
konusu Yunanistan’daki mülteciler. Bu değerlendirmede mültecilerin Yunanistan’da yaşadığı sıkıntılar ve maruz kaldığı hak ihlalleri anlatılmaktadır. Sonraki
konumuz Birleşik Krallık seçimleri. Brexit’ten bu yana yaşanan siyasi krizin
bir türlü sonlanamaması süreci yeniden seçimlere taşıdı ve 12 Aralık’ta yapılan
seçimlerde Muhafazakârlar büyük bir başarı elde etti. Yazıda seçim sürecinde
ve sonrasında yaşanan tartışmalarla seçim sonuçlarının analizini bulacaksınız.
Üçüncü konumuz ise Fransa’daki grev olayları. Aralık ayının başında emeklilik reformuna ilişkin tartışmalarla başlayan grev süreci Fransa’nın siyasal gündemini meşgul etmektedir. Gündem dışında ise bu ay, Ocean Viking gemisini
bulacaksınız. Akdeniz’deki kurtarma operasyonlarıyla ismini duyuran gemi, Avrupa’da göç ve mülteci meselesine ilişkin tartışmaları alevlendirmektedir. Ocean Viking gibi birçok kurtarma gemisi önümüzdeki günlerde gündemi meşgul
etmeye devam edecek ve bizde faaliyetlerini konuşmaya devam edeceğiz. Sonraki bölümümüzde Avrupa’da ayın en çok dikkat çeken haberlerini bulacaksınız.
Kimdir nedir köşemizde AB Komisyonu yeni başkanı Ursula von der Leyen bulunmakta. Terminoloji köşemizin ana teması ise İnsan Hakları...
Herkese iyi okumalar.
DİAM ailesi olarak yeni yılınızı kutlar ve insan onuruna yakışır mutlu yıllar
geçirmenizi dileriz…
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Yunanistan’daki Mülteciler:
Ölüm Mü Yaşam Mı?
2011 yılında Suriye’de başlayan çatışmaların şiddetlenmesi çok sayıda insanın
yerinden edilmesine sebep olmuştur. Bu hareketlilik önce komşu ülkelere ardından Avrupa’ya yönelmiştir. 2015 yılına gelindiğinde Avrupa “kriz” olarak ifade
ettiği bir göçle karşılaşmıştır.
Mültecilerin Avrupa’ya giderken kullandıkları başlıca güzergâhlar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. Fakat farklı zamanlarda güvenlik gerekçe gösterilerek
alınan kararlarla geçişlere kısıtlamalar getirilmiştir. Bu durum da farklı zamanlarda farklı güzergâhların daha yoğun olmasına sebep olmuştur. Fakat sürecin
başından bu yana en yoğun insan geçişinin olduğu güzergâhlardan biri doğu
Akdeniz yoludur.

Kaynak: frontex.europa.eu

22 Aralık itibariyle 2019 yılında Yunanistan’a toplam gelen kişi sayısı 73.377’dir.
Bunların 58.638’i deniz yoluyla, 14.739’u ise kara yoluyla ulaşmışlardır. 2019
yılının başından bu yana deniz yoluyla en fazla ulaşan iki milleti ise Afgan ve
Suriyeliler oluşturmuştur.
2015’te Avrupa’ya yönelen göçün ilk varış noktalarının başında gelen Yunanistan, geçen dört senede neredeyse 1 milyon kişinin üzerinden geçtiği ülke
olmuştur. Özellikle de Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçen göçmenlerin Avrupa’daki ilk varış noktasını oluşturmaktadır. Mültecilerin sayısındaki artış pek
çok Avrupa ülkesi gibi Yunanistan’ı da rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlıkta şüphesiz 2012’de yaşadığı bütçe açığı meselesinin yarattığı mali sıkıntıların payı
olsa da gelen kişilerin kimliklerinin daha büyük bir sorun alanına işaret ettiği
görülmüştür. 18 Mart 2016 tarihli Türkiye ve Avrupa Birliği Zirvesi bildirisi ile
4 Nisan itibariyle alınacak her bir Suriyeli için ülkemizde geçici koruma altında bulunan bir Suriyelinin birlik ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu
çerçevede hangi Avrupa ülkesine kaç kişinin yerleştirildiğini gösteren aşağıdaki
tabloya göre toplam 25.209 kişi yeniden yerleştirilmiştir.
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-1’e 1 Formülü Kapsamında Türkiye’den Çıkış Yapan Suriyelilere İlişkin
Bilgiler

Kaynak: www.goc.gov.tr, rakamlar 25.12.2019 itibariyledir.

sayıda mültecinin Yunanistan tarafından kayıtsız biçimde Türkiye’ye geri gönderildiği
ve bunun temel haklara aykırı olduğu ifade
edilmiştir. Her ne kadar anlaşmaya referans
gösterilerek uygulamalar yapılsa da bunların
denetimsiz olması hâlihazırda zor olan ve
mücadele veren insanların sürecini daha da
olumsuz hale getirmektedir.
-Kabul Edilen Yeni Göçmen Yasası

Komisyon verilerine göre
21 Mart 2016 ile 31 Ocak
2018 arasında Türkiye’ye
geri gönderilenlerin sayısı 2.130’dur. Bu sayının
1.532’si 18 Mart Mutabakatı, 599’u Türkiye-Yunanistan arasında imzalanan geri kabul anlaşması
çerçevesinde geri gönderilmiştir. Anlaşma gündeme geldiğinden bu yana
geri gönderme hususunda çokça eleştirilmiştir.
Hak ihlalleri konusunda
çalışan insan hakları örgütlerince bu anlaşmaya
referans gösterilerek çok

- 4 Nisan itibariyle Türkiye’deki
geçici koruma altındaki bir Suriyelinin AB ülkelerine yerleştirilmesine “1’e 1” formülü denmektedir;

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-arasinda-18-mart_ta-varilan-mutabakata-iliskin-soru-cevaplar.tr.mfa

Uluslararası Koruma ve Diğer Hükümler
Hakkında (International Protection and Other Provisions) adıyla kabul edilen
yeni yasa Türkiye- Avrupa Birliği arasındaki mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye iadeleri hızlandıracak yeni bir iltica sistemi oluşturulmasını hedeflemektedir. Ayrıca Ege Denizinde düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için
kontrollerin artırılması, Ege adalarında bulunan yirmi bin kadar mültecinin ana
karada kurulması planlanan kamplara taşınması, iltica talebi reddedilenlerin
gönderilmesi gibi bir dizi öngörüyü içermektedir. Söz konusu yasayla iltica başvurusu aşamasındaki kişilerin göz altına alınmasına imkân tanınırken göz altı
süresinin de üç aydan on sekiz aya kadar uzamasına sebep olmaktadır. Adalarda
yaşayan yirmi bin kadar mültecinin ana karaya taşınması kararı Yunanistan’da
yerel halk tarafından protesto edilmiştir. Bir göçmen kampı önünde gerçekleşen
protestoda domuz eti pişirilip bira içilmiş, bu yiyeceklerin İslam’da yasak ve
mültecilerin çoğunun Müslüman olması nedenleriyle böyle bir protesto yöntemi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu resim yabancı düşmanlığının nasıl bir
noktaya geldiğine işaret etmektedir.
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-Olumsuz Yaşam Şartları ve Tutumlar
Özellikle senenin başından bu yana çok sayıda
kötü olaya tanıklık eden
Yunanistan’daki
mülteciler önce sınırlarda
bekletilmişler, yaşanan
çatışmalarda polis tarafından şiddete uğramışlar
ve kötü şartlarda yaşam
mücadelesi vermişlerdir.
Kaynak: www.irishtimes.com
Avrupa Birliği’nin politikaları ve göçün sürmesi nedeniyle Yunanistan’daki mülteci sayısı çok artmış ve
adalarda bulunan kamplardaki nüfus kapasitenin çok üzerine çıkmıştır.
Kaynaklara göre farklılık göstermekle birlikte örneğin Moria-Sisam-İstanköy-Sakız adalarında yaklaşık 10.000’er kişi yaşamaktadır. Bu kamplarda mülteciler yetersiz barınma, içme suyu eksikliği, atık sular ve soğuk hava gibi kötü
şartlar ve imkânsızlıklarla birlikte yaşam mücadelesi vermektedir. Yaşanan
olaylarla adından çok söz ettiren ve dünyanın en kötü mülteci kamplarından biri
olarak anılan Moria kampında 3.000 kişi kapasiteli olmasına rağmen 10.000’den
fazla kişi yaşamakta; çalışır durumdaki tuvalet başına 72, çalışır durumdaki duş
başına 84 kişi düşmektedir. Hijyen şartlarının kötü olması ve çatışma sırasında
polisin biber gazı uygulaması sebebiyle kamplardaki çocuklar arasında deri hastalıkları ve solunum yolları hastalıkları yaygın şekilde görülmektedir.
Sınır Tanımayan Doktorların Şubat ve Haziran aylarında 6-18 yaş grubu çocuklara yö- -Merkezi Cenevre’de bulunan
nelik ruh sağlığı faaliyetlerinde çocukların Sınır Tanımayan Doktorlar (Docyaklaşık dörtte birinin kendine zarar verdiği, tors Without Borders / Médecins
intihar girişiminde bulunduğu belirtilmiştir. Sans Frontières - MSF), silahlı çaTüm bu yaşananlar kamptaki durumun gel- tışma, salgın hastalık ve doğal afet
durumlarından etkilenen veya
diği noktaya yani 10 yaşındaki bir çocuğun sağlık hizmetlerinden mahrum
intihar etme girişimine işaret etmektedir. bırakılan insanlara acil yardım
Avrupa Birliği Komisyonu Yunanistan’daki hizmeti veren bağımsız bir uluslaolumsuz koşullar konusunda uyarıda bulun- rarası tıbbi insani yardım kurulumuş ve özellikle ebeveyn olmayan çocuk şudur.
mülteciler konusunda üye devletleri göreve
davet etmiştir. Yine UNICEF de mülteci çocukların daha iyi koşullarda yaşayabilecekleri yerlere taşınması gerektiği konusunda çağrı da bulunmuştur. Benzer
tepki ve ifadeler insan hakları örgütleri tarafından da defalarca yinelenmesine
rağmen şiddet olayları, olumsuz barınma şartları ve insani olmayan tutumlar
sürmektedir. Neredeyse her gün can pazarının yaşandığı ege denizindeki ölümler rakamlardan ibaret kalmakta ve sınırlarda bekletilerek yaşam mücadelesi veren mültecilerin yaşadıkları fotoğraf karelerinde anılmaktadır.
Zehra HOPYAR
DİAM Araştırma Asistanı
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İngiltere’de Muhafazakarların Zaferi ve
Birleşik Krallık’ın Geleceği
Birleşik Krallık 12
Aralık’ta seçime
giderken anketler
Brexit
sürecinin
başlamasından bu
yana devam eden
siyasal tıkanıklığın
sona ereceğini göstermekteydi. Yapılan tüm anketlerde
önde olan MuhafaKaynak: The New York Times
zakar Parti seçimi
büyük bir zaferle kazandı. Muhafazakar Parti’nin 365 sandalye kazandığı seçim,
Margaret Thatcher’ın hükümetlerinden sonraki en büyük Muhafazakar Parti zaferi oldu. Öte yandan İşçi Partisi 2017 seçimlerindeki kazanımlarını büyük ölçüde kaybetti.
İngiltere’de 2016’daki Brexit Referandumu’ndan bu yana yaşanan siyasi kriz,
2017 seçimlerinde oluşan meclisle çözülemeyince, Ekim 2019’da Aralık ayında
seçime gidilmesi kararı alınmıştı. Seçimlerden önce hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti’de yaşanan istifalar ve diğer partilere geçişlerle beraber partilerin
içerisindeki çatlaklarda ortaya çıkmıştı. Seçimin ana başlıklarını Brexit süreci,
sağlık sektörü ve diğer sektörlerdeki kısıtlamalar, olası İkinci İskoç Bağımsızlık
Referandumu, İşçi Partisi’nin önerdiği bazı sektörlerin yeniden millileştirilmesi
gibi başlıklar oluşturmuştur. Öte yandan seçimin iki ana partisi olan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi’nden, Muhafazakar Parti seçim vaatlerini kısa tutarak
sadece Brexit ve kesintiler gibi konulara yoğunlaşırken, İşçi Partisi bir manifesto hazırlayarak iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, eğitim, özelleştirmeler
ve benzeri konuları da içeren geniş bir programla halkın karşısına çıktı. Seçim
sonrasında Muhafazakar Parti’de Johnson’un iktidarı perçinlenirken, İşçi Partisi’nde Corbyn’e karşı olan muhalefet daha aktif hale geldi.
Seçim sonrasında meclisteki küçük partilerin sandalye sayılarında bir değişiklik olmazken, seçimin kazanan iki partisi Muhafazakar Parti ve İskoç Ulusal
Partisi oldu. Muhafazakar Parti oylarını sadece %1.2 artırmasına rağmen İngiliz
seçim sisteminin yapısından dolayı %43.6 oyla meclisteki koltukların %56.2’sini
alarak mecliste ezici bir çoğunluk elde etti. İrlandalı Sinn Féin Partisi’nin meclis seçimlerinde oy kullanmaması da göz önüne alındığında, Muhafazakar Parti
içerden karşı çıkan bir grup olmadığı sürece meclisten istediği yasaları geçirebilecek çoğunluğa kavuştu. Bu sayısal üstünlük 20 Aralıkta, Brexit Anlaşması’nın
oylanmasında kendini açık bir şekilde gösterdi. İşçi Partisi’nden 6 vekilin de evet
vermesi haricinde meclisteki tüm muhalefet partilerinin hayır oyu kullandığı oylamada Muhafazakar Parti’nin parti halinde evet vermesi ile oylamadan evet kararı çıktı. İskoç Ulusal Partisi tarafından bakıldığında ise vekil sayısını 35’den
48’e çıkartan parti İskoçya’nın sahip olduğu 72 vekilin %67’sine sahip oldu.
8 | Aralık- 2019
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Seçimin kaybedeni olan İşçi Partisi’nde ise gözler Başkan Jeremy Corbyn’a
çevrildi. Corbyn önderliğinde girilen Brexit Referandumu, 2017 Genel Seçimleri ve 2019 Genel Seçimleri’nde hezimete uğrayan İşçi Partisi’nde sonuçlardan
Corbyn sorumlu tutuluyor. Özellikle büyük şehirlerde ve üniversite öğrencileri
arasında büyük bir takipçi kitlesi bulunan Corbyn ve taraftarları, İşçi Partisi’nin
kemik seçmen grubu olan düşük gelirli işçilerin ve madencilerin taleplerini anlayamamak ile itham ediliyor. Seçim sonrasında istifa edebileceğinin sinyallerini
veren Corbyn’ın geçtiğimiz üç hafta içerisinde istifa etmemiş olması ise iktidarda kalmaya çalışıp çalışmayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Seçimin diğer bir
kaybedeni ise dolaylı yoldan Liberal Demokrat Parti oldu. Jo Swinson liderliğindeki demokratlar oylarını %4.2 arttırarak %11.6’ya çıkarmalarına rağmen İngiliz
seçim sistemi yüzünden 1 vekil kaybederek 11 vekile düştüler. Bu da oyların
%11.6’sını alan partinin meclisteki temsilinin sadece %1.7 olmasına sebep oldu.
Öte yandan yeni seçimin üçüncü kaybedeni ise kadınlar oldu. Yeni meclis cinsiyet eşitliği ve kadın temsili açısından bir başarısızlık örneği olarak tarihe geçti.
Kadın vekil sayısı sadece İşçi Partisi’nde ve Liberal Demokrat Parti’de erkek
vekil sayısından fazla olurken, meclisteki kadın vekil oranı %34’te kaldı.
Seçimler sonrasında Johnson önderliğinde kurulan Muhafazakar Parti hükümetinin ilk önceliği Brexit sürecinin başarıyla bitirilmesi olurken, ilk icraatlarından
biri ise asgari ücrete enflasyonun 4 katı zam yapılması oldu. Johnson seçim sürecinde verdiği sayılı vaatleri yerine getirir ve İngiltere’yi Brexit bataklığından
çıkarmayı başarır ise, Muhafazakar Parti yeni bir ivme kazanabilir gibi gözükmektedir. Bu süreçte Muhafazakar Parti’yi ve seçmen kitlesini sarsabilecek en
öne çıkan sorun ise olası bir İkinci İskoç Bağımsızlık Referandumu ve buradan
çıkacak bir evet sonucudur. Öte yandan bu İşçi Partisi’nin olası yeni başkanı, ve
bu başkanın partiyi eski sol kökenlerine çekip çekmeyeceği veya Corbyn ile gelinen yeni duruşta tutup tutmayacağı ise İşçi Partisi’nin geleceğini belirleyecek gibi
gözükmektedir.

Osman ERDOĞDU
DİAM Araştırma Asistanı
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Fransa’da Grev
Fransa’da 5 Aralık’ta emeklilik reformuna karşı olarak başlatılan grevler hala devam
ediyor. Hükümet ilk açıkladığı emeklilik reformundan bazı geri adımlar atmasına
rağmen, 3 Ocak itibariyle 29. Gününe ulaşan grevler 34 yıldır yapılan en uzun grev
olarak tarihe geçti. Sokak protestolarının yanında özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde çalışanların bir kısmının grevi desteklemesi bir çok hizmetin aksamasına
veya durmasına sebep oluyor. Yapılan anketlere göre Fransızların yüzde 57’si emeklilik reformuna karşı çıkıyor. Macron ve hükümet ise emeklilik reformunda geri
adım atmayı düşünmüyor.

Kaynak: www.lemonde.fr

11 Aralık’ta Başbakan Edouard Philippe tarafından “Adaleti sağlayacak” savunmasıyla açıklanan emeklilik reformunun yeni hali ne greve katılan sendikaları ne de
protestocuları sakinleştirmeye yetmedi. Başbakan Philippe yaptığı açıklamada herkese eşit bir emeklilik sisteminin gerekli olduğunu belirtirken, 52 yaşına kadar inebilen emeklilik yaşının yeni sistemde en erken 62 olabileceğini ifade etti. Açıklanan
emeklilik reformu paketine göre, resmi emeklilik yaşı 62 olarak kalırken, hükümet
çalışanların çeşitli indirim ve primlerle 64 yaşına kadar çalışmasını teşvik edecek.
2022’de tam olarak devreye girmesi planlanan reform 1975’ten önce doğanları etkilemeyecek ve 1975’ten itibaren doğanların ise hesaplamaları 2025’e kadar eski
sistem üzerinden, 2025’ten sonra ise yeni sistem üzerinden değerlendirilecek. Zor
koşullar altında çalışanlar iki yıl erken emeklilik hakkına sahip olurken, polis, asker
ve itfaiyecilerin eski sistemden gelen erken emeklilik haklarına dokunulmayacak.
Emeklilik reformunun en çok kadınlara yarayacağını dile getiren Başbakan Philippe,
çocuk bakmak için kariyerlerine ara veren kadınlara daha adil muamele getirilmeye
çalışılacağını belirtti. Getirilmesi planlanan ve 22 Ocak’ta bakanlara sunularak, Şubat sonunda parlamentoda konuşulmaya başlanacak emeklilik reformu kapsamında
42 emeklilik türünün zaman içerisinde kaldırılması planlanıyor.
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Hükümet kanadından gelen açıklamalar ve reform paketinde atılan geri adımlara
rağmen grevler kaldığı yerden devam ediyor. 5 Aralık’ta başlayan grev, sokak
gösterilene dönüşmüş ve ilk gün 800 bin kişi bu protestolara katılmıştı. Paris’teki 16 metro hattından dokuzunun kapanması ve Fransa Ulusal Demir Yolları
Şirketi (SNCF) çalışanlarının greve katılmasıyla ulaşım felç olurken, AirFrance
gibi havayolu şirketleri de uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu. Grevin 7. Gününde Paris’teki trafik sıkışıklığının sonucunda toplam 460 kilometrelik bir araç
kuyruğu oluşmuştu. Ulaşımda yaşanan sıkıntıların yanında, grev diğer kamu hizmetlerinde de ciddi aksamalara neden oluyor. Greve katılan grupların arasında
Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız havayolu şirketi AirFrance’ın yanında, polisler,
doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri, öğrenciler, öğretmenler, memurlar,
avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik
üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları
bulunuyor. Özellikle sokak gösterilerine katılımın günden güne düşmesine rağmen, sendikaların geri adım atmaması ve grevin sürdürülmesi hizmetlerin durmasıyla birlikte, maddi zararları da beraberinde getiriyor. Şimdiye kadar toplam
zararın 580 milyon euroyu bulduğu tahmin ediliyor.
Noel tatili öncesinde grevleri sonlandırmak adına Başbakan Philippe’nin önde
gelen sendika liderleriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunmasının bir sonuç vermemesi nedeniyle, Fransa yeni yıla grevlerle girdi. Fransa’daki en önemli işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Marinez,
hükümetle bir anlaşmaya varılamadığını belirtmiş ve 9 Ocak’ta yeniden protesto
yapılması çağrısında bulunmuştu. CGT 7-10 Ocak tarihleri arasında ülkedeki 8
rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapmayı planlıyor. Greve destek
verenler arasında sarı yelekliler de bulunuyor. Grevin 34. Gününde yapılan gösterilere sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues de katıldı ve polis ve
eylemciler arasında arbade yaşandı.

Buğra Kadir Koçer
DİAM Araştırma Asistanı
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Kurtarma Gemisi: Ocean Viking
Fransız sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait Norveç bayraklı Ocean Viking, Akdeniz kıyılarında yaptığı kurtarma operasyonlarıyla biliniyor. Ağustos ayında, 356
kişiyi kurtardığında İtalya ve Malta’dan karaya çıkma izni istemişti. Olumlu cevap
alamayınca MSF International resmi sayfası, geminin kalp şeklindeki rotasını paylaşarak “Ocean Viking’in uluslararası sulardan mesajı var. Akdeniz’de 356 kişi kurtarıldı, karaya çıkabilmek için güvenli yer bekleniyor.” sözleriyle dikkat çekti. Malta
Başbakanı Josef Muscat, 2 haftadır gemide bekleyen göçmenleri, Avrupa Birliği’nin
girişimleriyle ülkesine kabul etti. Muscat, “Göçmenler diğer AB üyelerine, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya’ya gönderilecek. Hiçbiri
Malta’da kalmayacak” dedi.
Ocean Viking, Ağustos ayından itibaren yaptığı kurtarma operasyonlarıyla
800’den fazla kişinin kurtarılmasına
yardımcı oldu. Kurtarılan göçmenlerinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan
oluşmaktadır. Karaya çıkma izinleri 2
hafta kadar bekletildiğinde, Sınır Tanımayan Doktorlar’ın Ocean Viking’deki Proje Koordinatörü Jay Berger, 356
kişinin “uzun çilesinin nihayet son bulmasından” mutluluk duyduklarını söyledi. “Çile” olarak nitelendirmesinin en
önemli nedeninise uzun süre su üzerinde kalındığında zaman kavramlarının
yitirilmeye başlanması olarak açıkladı.
Yaşanan kriz, mevcut göç politikasın eksik olduğu tartışmalarını beraberinde getirdi.
İtalya, Ocean Viking veya başka kurtarma gemilerine karaya çıkma izni vermemesini, süregelen göç sorununda AB üyelerinin desteklerinin az olması ve göçmenlerin İtalya’da güvenlik sorunu teşkil etmeye başladığından bahsetti. Bundan dolayı,
göç politikasında iyileştirilmelerin yapılması gerektiğini savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Roma’daki resmi ziyaretinde, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile görüşmeler sağladı. Macron, İtalya gibi göçmenlerin Avrupa’daki ilk varış noktalarına AB’nin yeterli imkân sağlamadığını, mevcut sisteminin
İtalya gibi ülkelere karşı adaletsiz olduğunu belirtti ve sistemin değiştirilmesi için
“Fransa hazır” mesajını verdi. Steinmeier ise ortak çözüm bulunmasının İtalya üzerindeki yükü hafifleteceğini dile getirdi.
Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, 23 Eylül tarihinde Malta’nın başkenti Valletta’da
‘düzensiz göç‘ konulu zirvesi gerçekleştirdi. Toplantıya katılanlar; Malta İçişleri ve
Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Faruggia, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İtalya İçişleri Bakanı Luciana
Lamorgese, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya İçişleri Bakanı Maria
Ohisalo oldu.
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Kaynak: Yeni Şafak

Kesin bir sonucun çıkmaması üzere Akdeniz kıyılarında yaşanan mülteci krizine
çözüm bulabilmek için 8 Ekim tarihinde Lüksemburg’da tekrar bir araya gelme
kararı alındı. İtalya, Almanya, Fransa ve Malta’nın bir önceki ay düzensiz göçle
mücadele için teklif ettiği “geçici yeni dağıtım sistemi” görüşülmesi ve detayların konuşulması istendi. Avramopoulos, ortak bir göç politikasının oluşturulması AB ülkeleri için önemli olduğunun vurgusunu yaptı. 8 Ekim tarihindeki
mini göç zirvesinde, Libya ve benzeri bölgelerden kaçarak, Avrupa’ya gitmeye
çalışan göçmenlerin, Trablusgarp’a geri gönderimi coğrafi konum ve güvenlik
nedenlerinden dolayı mümkün olmadığı söylendi. Bu yüzden de sivil toplum
kuruluşları, göçmenleri İtalya ve Malta başta olmak üzere güvenli ilk varış noktalarına götürmeyi talep ettiklerinden bahsedildi. Zirvede alınan kararla getirilen
göçmenler kısa süreliğine İtalya ve Malta’da misafir edilecek ve sonrasında AB
üye ülkelerine gönderimi sağlanacak.
Göç politikasındaki bardağı taşıran belki de son nokta
Ocean Viking kurtarma gemisi oldu. Diğer kurtarma gemileri Sea-Watch, Rescue Craft,
Open Arms ve daha niceleri gibi amacı denizde yaşam
mücadelesi veren insanları
toplayıp en temel hakları olan
“yaşama hakkını” güvenli şekilde sürdürmesini sağlamaktı. Kurtarma gemilerinin ilki
veya sonu değil ama en önemli
örneklerinden biri olduğundan
Kaynak: www.infomigrants.net
hiç şüphe yok.
Gülenber Han
DİAM Araştırma Asistanı
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MEDYADAN
Alman Özel Kuvvetler Ordusu’nda
Aşırı Sağ Şüphesi

Kaynak: www.mdr.de

Aşırı sağcı faaliyetlerden şüphe duyulmasından dolayı Almanya Ordusunda
Özel Kuvvetleri KSK’da olan bir subay hakkında araştırma başlatıldı. “Bild am
Sonntag” gazetesi tarafından yapılan açıklamaya göre eğitimde olan subayın
aşırı sağcı olmakla suçlanıyor. Soruşturması hala devam eden subayın ordudan
atılması istenilmekte. Alman Basın Ajansı’nın talebi üzerine Savunma Bakanlığı soruşturmanın sürdüğünü onayladı. Alman Ordusunun içinde aşırı sağ yanlılarının olduğu hakkında çıkan ilk iddia bu değil. Bir askerin birçok kez Hitler
selamını kullandığı söylenmekte. Aynı zamanda Nisan 2017 yılında Franco A.
İsimli subaya karşı aşırı sağcı olan bir gruba üye olma şüphesiyle soruşturma
başlatılmıştı.

2017’den Bu Yana Aşırı Sağ Gruplarından
44 Silah Ele Geçirildi
2017’den bu yana Polis Aşağı Saksonya eyaletinde toplam 44 silaha el koydu.
Silahlar aşırı sağcılara karşı yapılan operasyon esnasında ele geçirildi. Bunlar
arasında 32 ateşli silah varken aynı zamanda kılıç ve bıçak benzeri silahların da
bulunduğu açıklandı. Polis, sadece 2019’un ilk yarısında dokuz silah ele geçirdiklerini bu sayının 2018 yılı boyunca ele geçirilen silahlardan daha fazla olduğu açıklamasında bulundu. Yeşiller Partisi çıkan sonuçlar doğrultusunda, Aşağı
Saksonya eyaletinde bulunan aşırı sağcı grupların bağlantılarını açığa çıkarılması talebinde bulundu. Yeşiller parti üyesi Helga Limurg ‚Almış olduğumuz
cevaplar NSU terörist grubu ile Aşağı Saksonya arasında çok sayıda bağlantı
olduğunu açıkça ortaya koyuyor‘ dedi.

Kaynak: www.noz.de
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Avrupa Komisyonu AB Ülkelerinin Reşit
Olmayan Mültecileri Kabul Etmelerini Talep Ediyor
Avrupa Komisyonu, Almanya ve diğer
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini Yunanistan sığınmacı kamplarında bulunan
çocuk ve genç göçmenleri kabul etmelerini istedi. Sığınmacıların çocuk nüfusundan daha fazla genç olsa da ülkelere
dağıtılması istendi. National Centre for
Social Solidarity açıklamasına göre Yunanistan’da 2216 reşit olmayan göçmene konaklama yerinin mevcut olduğunu
Kaynak: www.sueddeutsche.de
söyledi. Fakat hala yaklaşık 3 bin reşit
olmayan göçmenin konaklama yeri bulunmuyor. Brüksel’de bulunan Alman Basın Ajansı sözcüsü Komisyonun zor durumda olduğunu açıkladı. Komisyon, AB
ülkelerinin genç ve çocukları gönüllü olarak yerleştirmesinde sıkıntı yaşadıkları
söylemekte. Sebebi ise üyelerden beklenilen tepkilerin olumlu olmaması. Berlin’deki Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, ‚Avrupa için bir çözüm arıyoruz,
Almanya bunu tek başına yapamaz‘ dedi. Aynı zamanda şu an mülteci kabul
etmeyeceklerini açıkladı. AB Komisyonu’ndan gelen son bilgilere göre Lesbos,
Chios, Samaos, Leros ve Kos adaları en çok tercih edilen adalar olmakla birlikte sadece bu adalarda 1922 çocuk bulunmakta. Yunanistan’da tamamıyla 5276
göçmen bulunmakta ve 18 yaşından küçük olanların yüzde 9’uysa 14 yaşın altında. Bu nedenle çocuklar Gençlik Koruma Yasası kapsamına girmekte.

İklim Konferansı Bir Uzlaşmaya Varamadı
Madrid’de gerçekleşen 43 saat süren Dünya İklim Konferansı sonunda bir anlaşma sağlandı. Pazar
günü yapılan bildirgeyle uzlaşma
sağlandı. Genel kurul, yaklaşık 200
ülkeye 2030 yıl için belirlenen iklim koruma hedeflerine ulaşmak
için verdikleri onayı hatırlattı. Aynı
zamanda konferansta, Paris anlaşmasının kabul edilmesinden dört yıl
sonra, kurul uluslararası işbirliğiyle
Kaynak: www.sueddeutsche.de
bağlı olan iklim koruma ticareti benimsenmesinde başarısız olması da konuşuldu. 2015 yılında gerçekleşen Paris
anlaşmasının boş alanlarını doldurması gerekiyordu fakat konferans alanların
doldurulması konusunda başarısızlığını sonlandıramadı. Sanayileşmiş ülkelerin yurtdışında nasıl iklim koruması yapabileceği sorusu da cevaplanamadı. Şili
Çevre Bakanı Carolina Schmidt ,‚Ne yazık ki, bu önemli konuda anlaşamadık‘
diyerek konu hakkında fikirlerini dile getirdi. Konu Glasgow’da gerçekleşecek
iklim koruma konferansında karara bağlanması üzere ertelendi.
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KİMDİR? NEDİR?
Ursula Gertrud von der Leyen Kimdir?
8 Ekim 1958, Brüksel doğumlu Ursula Gertrud von der Leyen Alman politikacısı olmakla beraber Almanya’nın ilk kadın Savunma
Bakanı’dır. Eğitim hayatına Brüksel’deki
Avrupa Okulu’nda başladıktan sonra 1971
yılında Almanya’ya dönünce Lehrte Lisesi’nde Fen-Matematik bölümünde okuyarak
devam etti. Üç üniversitede Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra Hannover
Tıp Yüksekokulu’nda tıp okuyarak yedi yıl
sonra pratisyen hekim olarak mezun oldu.
Ursula von der Leyen 1990’da eşiyle birlikte CDU’ya katıldı ve 1999’dan beri siyasette
Kaynak: www.cducsu.de
aktiftir. 2003 – 2005 yılları arasında Aşağı
Saksonya Başbakan’ı Christian Wulff’un kabinesinde Sosyal Güvenlik, Kadın,
Aile ve Sağlık Bakanı olduktan sonra 2005’de Angela Merkel’in kabinesine geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yakın bir müttefiki olan Von der Leyen, 2005’ten beri Alman şansölyesinin muhafazakâr partisi Hristiyan Demokrat
Birliği’nin (CDU) bir üyesidir. Von der Leyen 2009 federal seçimlerinde Aşağı
Saksonya Eyaleti’nden Almanya Federal Meclisi’ne girdi ve 17 Aralık 2013’te
CDU/CSU – SPD koalisyonunda Savunma Bakanı olarak atandı. 1 Aralık
2019’dan beri de Avrupa komisyonu Başkanı’dır. Özellikle kadınların destekçisi
olan von der Leyen AB içerisinde yakın bir askeri işbirliğinin de destekçisidir.
Von der Leyen’nin hükümet programının altı ana önceliği var. Bunlar;
ikliminde karbondioksiti azaltan ilk kıta olmak, sosyal adalet ve refah, yeni nesil teknolojiye aktif katılım, vatandaş hakları ve değerleri korumak, Avrupa’nın
sorumlu küresel liderlik rolünü pekiştirmek, Avrupa demokrasisinin korunması,
güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir.
Von der Leyen çocuk bakım parasının yürürlüğe girmesinde, Gençliği Koruma
Yasası’nda ve işsizlik parası yasasında büyük bir payı var. Aile politikası, Federal ordu ve iklim koruma alanlarında yaptıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Örneğin
‘Green Deal’ ile 2050’ye kadar iklim koruma projesiyle Avrupa ikliminde % 50
karbondioksiti azaltmak istiyor.

Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı Nedir?
Göçmen işçilere ve mültecilere muamele konusunda uluslararası standartları
belirlemeyi hedefleyen 23 maddelik bir anlaşma olan BM Göç Paktı, göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşımaktadır.
Tam adı, ‘’Güvenlik için Küresel Sözleşme, Düzenli ve Nizami Göç’’ olan 34
sayfalık anlaşmanın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, anlaşmayı
imzalayan ülkeleri, hedefleri gerçekleştirebilmeleri noktasında sadece prensipte
bağlamaktadır. 10-11 Aralık 2018 tarihinde Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen
zirvede 164 ülkenin oyları ile kabul edilen pakttan, ABD başta olmak üzere,
Avusturya, Macaristan, Polonya, Şili, İsrail, Avusturalya, Çekya ve Slovakya zirveden önce çekilme kararı almış ve paktı imzalamamıştır.
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KİTAPLIK
Faşizmin Doğası

(Yazar: Roger Griffin Yayınevi: İletişim Yayınları, Çevirmen: Ali Selman)

Oxford Brookes Üniversitesi’nde modern tarih ve siyaset
dersleri vermekte olan Roger Griffin, faşizmin sosyo-tarihsel ve ideolojik yapısını mercek altına aldığı kitabıyla bizleri ‘Faşizmin Doğası’nın derinliklerine doğru bir yolculuğa
çıkartıyor. Öncelikle, ‘Türdeş Faşizm’ kavramına odaklanan
Griffin, kavramın ortaya çıkışını dönemin şartlarına bağlı olarak 20. yüzyıl ürünü olduğunun altını çiziyor. İtalya’da Faşist
düzenin kuruluşuyla birlikte Avrupa tarih sahnesine girişini
müdahaleci kriz sayesinde bir arada akmaları mümkün hale gelen ultra-milliyetçi fikir dereciklerine benzetirken, Alman Faşizmini Birinci Dünya Savaşı patlak
verdiğinde kendisine hala bir kanal arayan dolambaçlı nehirler ağına benzetiyor.
İki Dünya Savaşı arası Avrupa’daki başarısız faşist hareketlere de değinen Griffin, savaş sonrası gerçekleşen faşizmin yolculuğuna ve Avrupa dışında oluşan
örneklerine de kitabında ayrıntılı bir şekilde yer veriyor ve faşizmin başarısının
sosyo-politik belirleyenleri üzerine bir tartışma yürütüyor.

Küreselleşme Çağında Göç
(Yazar: Derleyenler: S. Gülfer Ihlamur- Öner, N. Aslı Şirin Öner, Yayınevi: İletişim Yayınları)

Kitap göçü küresel bir olgu olarak farklı boyutlarıyla, farklı
bakış açıları ve yaklaşımlarla ele almaktadır. Göç çalışmalarında kullanılan temel kavramlardan teorik yaklaşımlara,
göçün dinamik bir süreç olmasından ötürü yeni biçimlerle
ortaya çıkması ve bu değişimlerin kavramsallaştırılmasına
kadar birçok farklı konuyu içermektedir. Kitap üç bölümden
oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde göçe ilişkin tarihsel ve kuramsal bir değerlendirme yapılarak göç araştırmalarında kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. Kitabın ikinci
bölümünde ise emek göçü, göçmenlerin uyum ve entegrasyonları, zorunlu göç
ve ülke içinde yerinden edilme, göç sürecinde kadınlar, göçmenlerin dayanışma
ağlarındaki dönüşümler ve diasporalar gibi çeşitli başlıkları içeren konular farklı
yazarlar tarafından ele alınmıştır. Son olarak ise uluslararası göç alanındaki politikalar ve göçün insani boyutu irdeleniyor. Kitap tüm bunları dünyadan çeşitli
örnekler vererek işliyor ve Türkiye’nin göç gündemini de ihmal etmiyor.

İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu

(Yazar: John L. Esposito, İbrahim Kalın, Yayınevi: İnsan Yayınları)

Avrupa ve Amerika başta olmak üzere İslamofobik kampanyalarda görülen artış ve bu kampanyaları destekler nitelikteki nefret söylemleri
önemli sorunlar oluşturmuştur. Bu bağlamda kitap, bir korku
ve nefret söylemi olarak ortaya çıkan bu İslamofobi mefhumunu tartışmaktadır. İslamofobi; entelektüellerin rolü, İslamofobiyi tetikleyen uluslararası baskılar, medyanın İslam’a
bakışı, siyasi lider ve partilerin rolü gibi birçok başlık altında
incelenip okuyucuya sunulmuştur. Bu konulara ışık tutmak
adına Batı’daki İslamofobi merkezli olaylar incelenmiştir.
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TERMİNOLOJİ

Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.

TÜRKÇE

ALMANCA

İNGİLİZCE

Ayrımcılık

Die Diskriminierung

Discrimination

Can ve Mal Özgürlüğü

Leben und Eigentum Rich- Safety of Life and
tig Schützen
Property

Cinsiyetçilik

Der Sexismus

Sexism

Çalışma Hakkı

Recht auf Arbeit

Right to Labor

Din ve Vicdan Özgürlüğü
Düşünce ve İfade
Özgürlüğü
Eğitim ve Öğretim
Hakkı
Sanat ve Bilim Özgürlüğü

Die Gewissens- und
Gewissensfreiheit
Die Meinung- und Gedankenfreiheit
Recht auf Education und
Training
Freiheit von Wissenschaft
und Kunst

Freedom of Religion
and Conscience
Freedom of Thought
and Expression
Right to Education and
Training
Freedom of Science
and the Arts

Tüketici Hakkı

Verbraucherrechte

Consumer right

Yaşama Hakkı

Lebensrecht

Right to Life

Terminoloji Teması: İnsan Hakları
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Diaspora Araştırmaları Merkezi’nin hazırlamış olduğu aylık,
dönemlik ve yıllık yayınlara “http://diam.sakarya.edu.tr”
adresinden ulaşabilirsiniz.
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