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Dünyayı yeni göç hareketleri
bekliyor...

Doğdukları Yerde Yaşayamayanlar ve Umuda Yolculuk
Dünyanın en büyük beşinci ülkesi Brezilya'nın nufusu kadar, 200 milyon insan; anavatanları dışında
yaşamaktadırlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Gutteres'e göre ''21'inci yüzyıl,
insanların bir ülkeden diğerine, bir kıtadan başka bir kıtaya hareketleriyle'' anılacak.
Dünyayı Yeni Göç Dalgalanmaları Bekliyor
Değişen iklim ve yaşanan doğal felaketler sonucunda, üzerinde yaşadığımız dünyanın bazı
bölgelerinde insan hayatı her geçen gün biraz daha sürdürülemez ve yaşanamaz hale gelmektedir.
Küreselleşen dünyamızda, sürecinin kazananları ve kaybedenleri arasındaki uçurum hızla artmaktadır.
Bunun sonucu olarak bugün ki 200 milyona insana ilaveten milyonlarca insan geleceklerini kendi
ülkelerinin dışında aramak durumunda kalacaklardır.
Göçün Niteliği
Göçmenlerin birçoğu, kendi ülkelerinde çekmiş oldukları ekonomik sıkıntılar nedeniyle bilmedikleri,
tanımadıkları başka bir ülkede daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir yaşam için bilinmeyenin umudunun
yolculuğa çıkmaktadırlar. Bazı ülklerde bu insanların iş güçlerine çok ihtiyaç duyulmakta ve
göçmenlere daha iyi maddi olanaklar sağlanmaktadır.
Göçün bir diğer nedeni de, insanların baskı, savaş veya silahlı çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek
zorunda kalmalarıdır. Bu gruba giren insanlar; uluslararası hukuk dilinde mülteciler olarak
adlandırılmaktadır. Mültecilere başta korunma hakkı olmak üzere geldikleri ülkelere dönmeye
zorlanmamaları gibi bazı özel haklar tanınmaktadır.
Umuda Yolculuk
Dünyanın pek çok coğrafyasında mülteciler ve göçmenler bir arada, aynı ulaşım aracını kullanarak,
aynı istikamete doğru vizesiz ve pasaportsuz yolculuk yapmaktadırlar. Beklenmeyen bu yolcular,
birçok devleti yabancı ülke vatandaşlarının kabulünde yeni engeller yaratmaya iterken, mültecilerin
ihtiyaçları olan güvenliğe erişimlerini dahi zaman zaman engellemiştir.
İnsanlara Güvenli ve Yasal Yollardan Göç Hakkı Sağlanmalıdır
Bilginin, paranın, malın ve hizmetin serbest dolaşımının kaçınılmaz olduğunu kabullenmiş pek çok
devlet ve hükümet göçmen işçilere ihtiyaç duyduğu halde, onların serbest dolaşımı konusuna bir yığın
tedbirle yaklaşmaktadırlar. Bu durum uluslararası insan kaçakçılığı ve insan ticareti yapan ve

bunlardan kâr eden, korkunç biçimde büyüyen bir sanayinin işine yaramaktadır.
Uluslararası Toplumların Sorumlulukları
Devlet ve hükümetlerin bu tip faaliyetlere karşı çok sıkı tedbirler alması tek başına yeterli
olmamaktadır. Yapılması gereken; var olan yasal göç yasasını ve göç programalarını genişletmeli ve
yeni kanallar yaratarak insanlara güvenli ve yasal yollardan göç hakkı sağlanmalıdır. Böyle bir girişim
sadece düzensiz göçü engellemekle kalmayarak, göç edilen ülkelere çok önemli bir ekonomik getirisi
olacaktır. Yaşlan Avrupa için genç, aktif ve vergisini ödeyen göçmen bir nüfusun varlığı bir kazanç
olacaktır.
Sorunun Çözümü
İnsanları vatanlarını terk etmeye zorlayan insan hakları ihlalleri, silahlı çatışmalar ve hayati tehlikeye
yol açan ve geçim yollarını tıkayan diğer felaketlerin ortaya çıkmasının önlenmesi için daha fazla çaba
sarf edilmelidir. Her şeyden önce, dünyanın her yerinde hükümetler, vatandaşlarının hayatlarını
güvence altına almaları ve insanca bir yaşam sürdürebilmeleri için desteklenmeli ve
cesaretlendirilmelidir. Bu şekilde devletler vatandaşlarının kendi ülkelerinde barış ve refah içinde
yaşamalarını sağlayabilirler. İnsanların bir ülkeden diğerine taşınmasının sebebi hayatta kalmak
olmamalı, böyle bir kararı kendi seçimi sonucu yapmalıdır.
Dostlukla ve sevgiyle kalın.
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:
"Gömleğimi satar yine de çocuğumu okuturum!"
Yaşamın en güzel müziği insanın kendisini dinlemesidir.
"Syasi ve kültürel düşmanlıklar da aşılır..."
"Avrupa'da derin bir dönüşümün tam zamanıdır..."
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (4)
1 Yazan Olcay Tuncer, 22-12-2007 07:40
Sevgili Susam,
yazonla ilgili degil ama yinede sormak istiyorum. Niye bir Allahin kulu almanca yazi
yazmiyor? Bence önemli olan Almanlarin\'da bu yazilari okumalarini istemiyormusunuz?
2 Göcmen veren ülkeler neler yapiyor
Yazan Serkan E, 18-12-2007 19:23
Merhaba Susam hanim.
yazilarinizi ilgi ile takip etmeye devam ediyorum.
Bence insanlarin bir yerden baska bir yere göcmesi bu zamana oldugu gibi bundan sonra da
olacak.Ben burada baska bir konuya dikkat cekmek isterim. Her ne sepeple göcersek
göcelim devletimizin bize sahip cikmasi gerekiyor. Bence Türkiye kendi ülkesi disindaki
göcmenkerin sorunlarina kayitsizkaliyor ve onlari cözmeye yönelik stratejiler
gelistiremiyor.
Örnegin Basbakan son Berlin ziyaretinde sorunlarini dile getirmek isteyen vatandaslati bir
güzel fircalamis,Irtemceligi ise herkezin önünde azarlamisti.
Özetle önce devlet olarak vatandasina sahip cikacaksin onlara deger verdigini
göstereceksin.Sorunlari ile ilgileneceksin.

sevgi ile kalin
3 Dogrudürst politikaci yok
Yazan Sema Tasci, 18-12-2007 12:35
Almanca göcmenlere karsi bir sey yapmiyor ve bundda Türk politikacilarin sönük
olmasindan kaynaklaniyor. Bizim daha iyi politikacailara itiyacimiz var. Su an parlemetoda
bulun siyasiler üzgünüm söylemek zorundayim ama cok zayiflar. bence olmasalar daha iyi.
Kimi sovdan baska hic bir sey yapmiyor. Kimi 2-3 iste calisiyor. Kimde sesiz dili yok,
varmi yok mu belli degil. Siz bunlari cok iyi biliyorsunuz, kimleeri kast ettigimi.
4 Sonumuz hayirli olsun
Yazan Mina Kutlu, 18-12-2007 00:34
Yavrum dedigin gibi huzur ve refah icinde kendi ülkesinde yasayan insanlar vatanini terk
ederim mi, ah güzel kizim ah. Biz ne yokluklar cektik. Yavan ekmege muhtactik. Iste böyle
gurbete düstü yolumuz. Vatan etdik. Buradada ölürüz her halde. Cenabi HAK sonumuzu
hayirli getirsin

