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« KEİ Üye Devletlerindeki Mültecilerin, Yerlerinden Edilen İnsanların ve Düzensiz
Göçmenlerin Sorunları – Siyasi Durum »
1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), mültecilerin zorlu
durumunun, bütün ilgili ülkelerin yurt içi ve yurt dışı politikalarında önemli bir yer tutan
ciddi ve tedirgin edici bir sorun olduğunun yoğun bir şekilde farkındadır. Mülteci sorunu,
milletlerin ve ülkelerin hayati çıkarlarını etkilemeye başlayan bir noktaya gelmiştir. Ana
vatanlarındaki yaşamları tehdit altında kalmış olan yüz binlerce insan, daha barışçıl,
müreffeh ve güvenli bir yaşam yeri arayışı ile ülkelerinden kaçmışlardır.

2.

KEİPA, günümüzde uluslararası toplumun, sürdürülebilir uzun vadeli çözümler üretmek
için, ülkelerin politik sorumlulukları çerçevesinde mülteci sorunu ile ilgili bir çok konunun
çözüme kavuşturulması için yollar bulması gerektiğini dile getirmektedir. Şu anda,
uluslararası göç, ekonomik veya siyasi ve demografik süreçlerin yanı sıra ulusal ilişkiler
de dahil olmak üzere toplumun bütün yönlerini etkileyen karmaşık bir olay teşkil
etmektedir.

3.

KEİPA, mülteci sorunlarının çeşitli yönlerine çözüm sağlamak ve kaçınılmaz karar alma
adına ihtiyaç duyulan bütün kaynakları harekete geçirmek için artan sayıda hükumet
dairelerine ve sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) çağrıda bulunulduğunun farkındadır.
KEİ bölgesinde yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler, mültecilerin barınması
ve yeni ikamet yerlerine entegrasyonları ile ilgili acele ekonomik zorluklar da dahil olmak
üzere bir çok güçlükle karşı karşıyadır. Ayrıca, bitmek bilmeyen mülteci akışı, bölge
içerisinde artan sosyal ve ekonomik gerilimlere yol açmaktadır.

4.

KEİPA, mülteci krizinin çözüme kavuşturulmasında uluslararası işbirliğinin öneminin
altını çizmekte ve uzun ömürlü çözümlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi için olan
programlar ve mekanizmaların konsolidasyonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)'nin özel rolünü dile getirmektedir.
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30 Haziran 2016 tarihli Asamble müzakeresi (bkz. Bel.: GA47/LC47/REP/16/tr, Hukuki ve Siyasi İşler
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5.

KEİPA, uluslararası hukuk çerçevesinde mültecilerin korunmasını görev edinmiş olan üye
ülkelerin çabalarını tanımaktadır. Asamble, bu ülkelerin, ev sahibi ülkede mültecilere
düzgün bir ağırlama sunmak ve rehabilitasyonlarını hızlandırmak için olan çabalarını
takdir etmektedir. Mültecilerin ekonomik ve sosyal adaptasyonunu ve entegrasyonunu
teşvik etmek için olan tedbirler de dahil olmak üzere ulusal göç politikalarını geliştirmek
ve ulusal mevzuat ve demokratik kurumları güçlendirmek de önemlidir.

6.

KEİPA, üye ülkeleri, günümüzün en acil küresel sorunlarından birinde aktif rol almaya
davet etmektedir: bu dünyanın insanlarının özgürlük ve güven içinde yaşamasını
sağlamak. Bu amaç doğrultusunda, Asamble, Karadeniz bölgesinde barış, istikrar ve
refahın sağlanması adına mülteci sorununa yeni yaklaşım ve çözümler üretmek için üye
ülkeleri üstün çaba sarf etmeye teşvik etmektedir.

7.

Bu sebeplerle Asamble, KEİ üyesi devletlerin parlamentolarına ve hükümetlerine
aşağıdaki hususları önermektedir:
göçün nicel ve nitel değerlendirmelerine ve sosyo-politik sonuçlarına dayalı kapsamlı
ve etkili bir sisteme odaklı olarak, mülteci sorunu ile ilgili kamu politikalarını
güçlendirmek için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesi;
ii. mülteci sorunu ile ilgilenen kurumlar arasında daha yüksek seviyede bir koordinasyon
ve işbirliği sağlamak adına, ulusal hükumet dairelerinin kurumsal ve işletim
kapasitelerinin güçlendirilmesi için olan çabaların artırılması;
iii. Mültecilerin ve yerlerinden edilen insanların ortaya çıkışının önlenmesi için çabaların
uluslararası hukukun üstünlüğü çerçevesinde arttırılması
iv. ulusal sığınma sistemlerinin mekanizmalarının, bunları uluslararası standartlara
yaklaştırarak, geliştirilmesi;
v. STK sektöründe, ulusal mülteci yardım programlarını başarılı şekilde hayata geçirmede
hükumet daireleri ile işbirliği yapabilecek olan etkili ve eş güdümlü kuruluşların
kurulmalarının ve gelişmelerinin kolaylaştırılması;
vi. mülteci koruması ve yardımı alanında hükumet daireleri ile STK'lar arasında
sürdürülebilir ve etkili ortaklıkların kurulmasına çalışılması;
vii. sığınmacıların, mülteci statüsü alma ve mülteci kayıt prosedürleri hakkında ve yasal,
ekonomik ve sosyal sorunlarını ele almak için olan çözümler hakkında eğitilmesi adına
bilgi yayma mekanizmalarının tertip edilmesi;
viii. ev sahibi ülkelerdeki yerel halkın, mültecilerin ve sığınmacıların haklarını daha iyi
anlamaları ve bu haklara itibar göstermelerine olanak sağlamanın yanı sıra, göçmenler
için daha iyi yaşam şartları sağlayacak olan bilgilerin tedarikinin teşvik edilmesi;
ix. en yüksek sayıda mülteciye sahip olan bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimi
hakkında ortak programların geliştirilmesi;
x. KEİ üye devletlerinin mültecilerin ve yerlerinden edilen insanların memleketlerine geri
gönderilmesi için siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal şartların yaratılmasındaki
sorumluluklarının arttırılması.
xi. ulusal sığınma sistemleriyle ilgili olan yönlerde bilgi ve deneyim paylaşım
mekanizmalarını geliştirerek, KEİ üye ülkeleri arasında daha güçlü işbirliği
potansiyelinin kullanılması;
i.

2

xii. bölgede gündemde olan konular hakkında danışma toplantılarının teşvik edilmesi,
Asamble üyelerinin katılımı ile araştırma heyetlerinin tertip edilmesi ve bulguların
Asamble ile paylaşılması;
xiii. mülteciler için ekonomik, sosyal ve siyasi güvenceler elde etmek için ülkeler arasında
anlaşmalara girilmesi;
xiv. Bilgi alışverişi ve bölgedeki mültecilerle çalışmalardaki en iyi uygulamaların paylaşımı
da dahil olmak üzere, bölgedeki göç mercileri arasında sektörel işbirliği sağlayacak bir
kurum olarak KEİ Üye Devletleri Göç Organları Konseyi'nin tesisinin araştırılması;
8. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi'ni bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye davet
etmektedir.

3

