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«KEİ Üye Ülkelerindeki Mültecilerin, Yerlerinden Edilen İnsanların ve Düzensiz
Göçmenlerin Sorunları - Ekonomik Boyut»

1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Karadeniz
bölgesindeki ülkelerde bulunan mülteci ve yerlerinden olmuş kişilerin artan sayısı
hakkında derin endişesini dile getirmekte ve bu sorunun ev sahibi ülkelerin ekonomileri
üzerinde karmaşık etkilere sahip olduğunun farkındadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde,
mülteci problemi ve bunun getirdiği sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeler hem ulusal hem
de uluslararası gündemlerde önem kazanmıştır.

2.

KEİPA, mültecileri barındıran ülkelerin, mültecilerin korumasından ve onlara, yetkileri
dahilinde, bütün yardımı sağlamaktan sorumlu olduğunu vurgulamaktadır. Mülteci
sorununa acilen çözüm bulunması için gerekli destek ve kaynağı sağlamak da ev sahibi
ülkelerin görevi olup, ev sahibi ülkelerin politikalarının ve siyasi iradelerinin sürdürülebilir
çözümler için temel çerçeve olduğu unutulmamalıdır.

3.

KEİPA, aşırı sayıda mülteci barındıran üye ülkelerin, mültecilerin konaklama ihtiyacının
karşılanması ve mültecilerin ev sahibi toplumlara entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili
ciddi ekonomik problemler de dahil olmak üzere, birçok zorlukla karşı karşıya olduğunun
farkındadır. Durmak bilmeyen mülteci akışı, sosyal ve ekonomik gerilimlerde de artışa yol
açmaktadır. Dahası, rekabetin desteklenmesi ve korunması, istihdam, ücret, kira, fiyat
politikası, enflasyon, yatırım ve ticaret gibi karmaşık ekonomik meselelerle başa çıkmak,
daha da zorlaşmaktadır.
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4.

KEİPA, üye ülkelerin mültecilerin ve ülke içinde yerinden olmuş kişilerin koşullarını daha
iyi hale getirmek için sarf ettikleri çabaları takdir etmektedir. Asamble, zayıf yerel
toplumlara verilen destek sürdürülürken, mültecilerin korunması ve yeniden
yerleştirilmeleri ve eski hallerine getirilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla mültecilerin
ihtiyaçlarının karşılanması için bütün gerekli tedbirlerin alınmasının öneminin altını
çizmektedir.

5.

KEİPA, mülteci sorununun çözülmesinde uluslararası işbirliğinin önemini
vurgulamaktadır. Uluslararası koruma temel amacı doğrultusunda, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiseri'nin (UNHCR), dayanışma, yerel kapasite geliştirme ve
bölgedeki mülteciler için insani eylemleri güçlendirmede aldığı özel rolü takdir etmektedir.
Uluslararası toplumun bütün üyelerinin benzer çabaları, ülkelerin kendi yükümlülüklerini
yerine getirmelerini teşvik etmekte ve bu da mültecilerin, karşılıklı sorumluluk
düşüncesiyle, korunmasını sağlamaktadır.

6.

KEİPA, bütün üye devletlere, mültecilerin korunması ilkelerine uyulduğundan emin olmak
için tüm gerekli tedbirleri alma çağrısı yapmakta ve her türlü nüfusun zorla yerinden
olmasının kök nedenleriyle başa çıkmak ve Karadeniz Bölgesinde barış, istikrar ve refaha
katkıda bulunmak için her türlü çabayı göstermelerini istemektedir.

7.

Bu sebeple Asamble, KEİ üyesi devletlerin parlamentolarına ve hükümetlerine aşağıdaki
hususları tavsiye etmektedir:
i.

uygulanabilir yasal tedbirleri uyumlu hale getirmeden önce KEİ üye devletlerinin
ulusal mevzuatlarının uluslararası standartlara yaklaştırılması amacıyla, ulusal ve
uluslararası seviyede mülteci meselelerinin yönetimi ile ilişkili mevcut politika, kanun
ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi;

ii. Bilgi alışverişi ve paylaşımı için daha etkili mekanizmalar da dahil olmak üzere,
mültecilere sığınma sağlamada üye devletler arasında daha iyi ve etkili işbirliğinin göz
önüne alınması;
iii. uluslararası hukuk bağlamında mültecilerin haklarına, insan hakları ilkelerine ve
uluslararası mülteci yasasına gerekli uyumu göstererek, uluslararası standartlara göre
mevcut mülteci problemlerini ele almak için gerekli mekanizmaları geliştirmek
amacıyla, işbirliğine ilişkin bir KEİ Mutabakat Anlaşmasının imzalanmasının
tartışılması;
iv. bölge gündemindeki konular hakkında ve bölgesel işbirliğine dayanan kapsamlı bir
strateji geliştirmek adına mülteci meseleleri hakkında görüş alış verişi için görüşme ve
toplantılar düzenlenmesi;
v. mülteci sorunları ve ekonomik sonuçları hakkında, sivil toplum organları, ulusal ve
bölgesel kurumlar ve yerel merciler arasında koordineli operasyonel işbirliğini
sağlayacak tedbirlerin alınmasının teşvik edilmesi;
2

vi. mültecilerin, yasal çerçeve içerisinde çalışma, barınak, sağlık ve eğitim hizmetlerine
erişimlerinin olmasını sağlayacak programların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi;
vii. uzmanlaşmış mesleki eğitimin hayata geçirilmesini amaçlayan programların
geliştirilmesinin ve bu programlara göçmen nüfusun azami katılımının teşvik
edilmesinin değerlendirilmesi;
viii. bilgi alışverişi ve mültecilerle çalışmalardaki en iyi uygulamaların paylaşımına olanak
sağlayabilecek, KEİ Üye Devletleri Göç Organları Konseyi'nin, bölgedeki göç
mercileri arasında sektörel işbirliği için potansiyel bir kurum olarak kurulmasının
araştırılması;
ix. KEİ üye devletlerinin yetkili organları arasında, sığınma sağlama ve devletsizliği
azaltmada, kuruluşlararası işbirliğini güçlendirmek için uygun mekanizmaların
kullanılması;
x.

mültecilere, istikamet ülkelerindeki durum, istihdam ve entegrasyon fırsatları,
mültecilerin hakları ve yükümlülüklerinin yanı sıra olası ekonomik zorluklar hakkında
yerinde bilgi veren kapsamlı bir bilgilendirme kampanyasının düzenlenmesi;

xi. mülteci ve sığınma talep edenlere hızlı ve zamanında bilgi ve yardım sağlamak için
tasarlanmış olan "yardım hattı" hizmetlerinin oluşturulması ve çalışmasının
desteklenmesi;
xii. uluslararası ve bölgesel kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve
göçmenlerin yerel topluluklarla entegrasyonunu başarıyla becermiş olan ülkelerin
tecrübelerinin paylaşılması.
8.

Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bu Tavsiye Kararı’nı değerlendirmeye davet
etmektedir.
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