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20 Haziran 2019, Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle ilgili açıklama 

 
Göçmenlerle ve mültecilerle dayanışma alkışlanmalı, suç haline getirilmemeli 
 
Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle Caritas Europa, Avrupalı liderleri kurucu değerlerine sadık kalmaya 
ve göçmenleri ve mültecileri onur ve dayanışma ile ağırlamaya çağırmaktadır. 
 
Dünya çapında yaklaşık 70 milyon insanın savaş, çatışma veya şiddet nedeniyle evlerinden kaçmaya 
zorlandığı bir zamanda, misafirperver bir Avrupa'ya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ne yazık ki, daha katı göç politikaları ve düzensiz göç konusundaki baskılar kapsamında, dayanışmanın 
sözde suç haline gelmesi Avrupa çapında yaygınlaştı. 
 
Caritas Europa Genel Sekreteri Maria Nyman, “Büyük bir çaresizlik içinde ve savunmasız bir halde olan 
göçmenlere ve mültecilere insanlık ve ilgi göstermek suç haline getirilmek yerine alkışlanmalı” diyerek 
ekliyor: “Kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, herkesin insan haklarına saygı gösterilmesini sağlama 
sorumluluğuna sahibiz.” 
 
Caritas Europa ağı, kuruluşların ve gönüllülerin sıkıntı çeken göçmenlere sağladıkları insani yardımları 
damgalama ve suçlama eğilimine giderek daha fazla tanık olmaktadır. 
 
Calais'te muhtaç haldeki göçmenlere yiyecek sağlayan ve duş olanakları sunan gönüllüleri taciz eden 
polisler, Belçika'daki sığınmacılara barınak sağladıkları için yargılanan vatandaşlar ve İtalya’da ve 
Malta’da kıyı boyunca arama ve kurtarma görevlerini yürüten STK çalışanlarına açılan kovuşturmalar 
gibi örnekler mevcut. Caritas, Macaristan, Yunanistan, İsviçre, Sırbistan ve İspanya’nın benzer 
deneyimlerin yaşandığı diğer ülkelerden yalnızca birkaçı olduğunu belirtiyor. 
 
25 yaşında bir gönüllü olan ve Yunanistan’da henüz yargılanmadan 106 gündür tutuklu olan Seán 
Binder, “İnsani kurtarma suç değildir, kahramanlık da değildir, bu gerekli bir şeydir” dedi. Binder, 
Midilli'deki göçmenlere sağladığı insani yardımdan dolayı, kaçakçılık ve diğer suçlarla suçlanıyor. Halen 
yargılanmayı bekliyor ve mahkum edilmesi durumunda 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. 
 
Mevcut düşmanlık ortamı, göç konusundaki zehirli ve olumsuz söylemleri daha da ateşleyerek, 
dayanışma üzerinde ürpertici bir etki yaratıyor. Dayanışmayı suç haline getirmek, göçmenlerin ve 
mültecilerin yaşamları üzerindeki doğrudan olumsuz etkisinin ötesinde, toplumsal uyumu aşındırdığı 
ve insanlığımızı tehdit ettiği için, demokrasi için ayrıca tehlikelidir. 
 
Dünya Mülteciler Günü'nde, Caritas Europa, Avrupalı karar alıcıları, insan kaçakçılığına ve ticaretine 
karşı çıkardıkları yasaların, göçmenlere ve mültecilere sağlanan insani yardımın suç haline gelmesine 
yol açmayacağından emin olmaya çağırmaktadır. Bunun yerine, sivil toplumu desteklemeli ve 
politikalarının merkezine dayanışma ve saygıyı koyan misafirperver bir Avrupa'yı teşvik etmelidirler. 
Göçmenlerin ve mültecilerin haklarına ve saygınlığına saygı gösterilmesini sağlayacak dayanışma 
eylemleri, suç haline getirilmek yerine alkışlanmalı ve teşvik edilmelidir. 
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Notlar: 

 Caritas Europa’nın göçmenlerle dayanışmanın suç haline getirilmesi konusundaki görüşleri ile 
birlikte Avrupa’daki durumun detaylı bir analizini sunan ve karar alıcılara yönelik tavsiyeler içeren 
belgeye şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.caritas.eu/wordpress/wp-
content/uploads/2019/06/190617_Caritas_Europa_criminalisation_solidarity_FINAL.pdf  
 

 20 Haziran akşamı Caritas Europa, haksız yere suçlanan gönüllülerin resimlerini yansıtarak 
göçmenlerle dayanışma suçunun sona erdirilmesi çağrısında bulunacaktır. Resimler, Place du 
Luxembourg'daki Avrupa Parlamentosu Bilgi Merkezinin dış cephesine yansıtılacaktır. Bu eylem, 
Avrupa çapında sosyal medyada #whatishome (#evnedir) kampanyası çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir (2018-2020). Avrupa Komisyonu'nun (DG DEVCO) finansal desteğiyle, Caritas 
Avusturya liderliğinde, diğer 10 Avrupa Caritas kuruluşu ile Caritas Europa'nın eş öncülüğünde 
yürütülen bu kampanya, göç ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki 3 yıllık MIND projesinin bir 
parçasıdır.  
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