
 

 

AB-Belarus sınırı: İnsani bir AB sığınma politikası için bir çağrı 

 

EPSU Yürütme Komitesi Acil Durum Açıklaması, 24-25 Kasım 2021 

 

EPSU Yürütme Komitesi, AB Polonya-Belarus sınırında yaşanan şiddet olaylarından 
derin kaygı duymaktadır. Savaştan ve şiddetten kaçan binlerce insan dondurucu 
soğukta mahsur kalmış, bir yaşındaki bir bebek dahil, en az 12 kişinin hayatını 
kaybettiği bildirilmiştir.  

Buradan bir kez daha Belarus rejimini1 kınıyor ve Belarus'taki bağımsız sendikalar ve 
insan hakları örgütleriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. 

Son zamanlarda Yunanistan-Türkiye ve Fas-İspanya sınırlarında da gördüğümüz 
üzere, yerinden edilmiş insanların jeopolitik amaçlar uğruna bir piyon gibi alçakça 
kullanılması bir şablon haline gelme riski taşıyor. 

Bu durum AB’nin sığınmacıları kendi topraklarından uzak tutmak için, sınır güvenliğini 
Türkiye ve Libya gibi baskıcı rejimlere havale etmek de dahil olmak üzere, her türlü 
bedeli ödemeye hazır olması nedeniyle mümkün olmuştur.  

AB’nin insan hakları ve dayanışma temelli bir sığınma politikasının olmayışı, 
sığınmacılara yönelik devlet destekli şiddetle birlikte, AB’nin otoriter rejimler tarafından 
sömürülebilecek bir zayıf noktası haline gelmiştir. 

Belarus ve müttefiklerine ilişkin bölgesel politikadan bağımsız olarak, acil olarak 
insanların acılarına ve yaşanan insan hakları ihlallerine son verecek, sığınma hakkını 
da içeren insancıl bir yanıt gereklidir.  

Polonya hükümetini AB’ye ulaşmaya çalışan insanlara dönük şiddeti tırmandırmaya 
son vermeye, İnsan Haklarından Sorumlu Avrupa Konseyi Komiseri Dunja Mijatović’in 
de çağrıda bulunduğu gibi insan hakları gruplarının ve gazetecilerin sınır bölgesine 
ulaşmalarına izin vermeye ve mültecilere karşı -sınır muhafızlarını da riske atan- 
şiddete başvurmamaya çağırıyoruz. 

Polonya hükümetini yeni gelen insanlara acilen uluslararası koruma sağlamaya 
çağırıyor, acilen güvenli bir AB insani koridorunun oluşturulmasını gerektiğini 
vurguluyoruz. 

Sığınmacılara yiyecek ve barınak sağlayan vatandaşlara şükranlarımızı sunuyoruz. 

Güvenlik kuvvetleri içinde yer alan üyelerimize, AB kanunları gereği, potansiyel ve 
hayatları için tehlike arz eden durumlarda çalışmaktan kaçınabileceklerini 
hatırlatıyoruz. 

Güvenlik kuvvetleri, yalnızca daha iyi bir yaşam arayan insanlara dönük şiddetin 
karşısında durmalıdır. Çevreleme politikası, illegal geri itme ve mültecilerin insan 
olarak görülmemesi; yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve yanlış bir tehlike duygusu 
yaratmaktadır. 

 
1 https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained  
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Komisyonu, 24 Kasım'da vermesi planlanan yanıtında, AB-Belarus sınırını, ortak 
insana yaraşır kabul koşullarına ve sığınmacıların AB üye ülkeleri arasında adil bir 
şekilde dağılımına dayalı bir AB dayanışmasına çağrı olarak değerlendirmeye 
çağırıyoruz. Bu, istikrar ve öngörülebilirlik sağlamanın ve üyelerimizin uzun süredir zor 
çalışma koşulları bildirdiği kurtarma, kabul ve iltica kamu hizmetlerine daha fazla 
yatırım yapılmasını sağlamanın tek yoludur. 

Polonya’daki durum ilticanın üçüncü ülkelere sınırı olan üye ülkelere 
bırakılamayacağını göstermektedir. İltica, yerel otoriteler, vatandaşlar, göçmen destek 
grupları ve sendikaların katılımıyla üretilen Avrupa çapında çözümleri gerektiren bir 
Avrupa sorunudur. 

Avrupa çapındaki üye sendikalarımızı EPSU AB-Bakım Ağı kapsamında, insani, 
dayanışma temelli bir göç ve sığınma hakkı için çalışmalarını artırmaya çağırıyoruz. 

 

EPSU’nun insani bir iltica politikası talepleri hakkında daha fazla bilgi için buraya 
tıklayın. 

23/11/21 tarihinde ETUC Yürütme Komitesi tarafından yapılan Belarus-AB sınırı 
hakkında açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz. 

İnsan Haklarından Sorumlu Avrupa Konseyi Komiseri Dunja Mijatović’in, Polonya’daki 
4 günlük gözlemlerinin ardından yaptığı 19/11/21 tarihli konuşmaya buradan 
ulaşabilirsiniz. 

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A50
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/Annex%201%20to%20point%203%20-%20EN%20-%20ETUC%20draft%20statement%20on%20Belarus-EU%20borders.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu

