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Türkiye’nin Mülteci Platformu

Mültecilik her yerde aynı değişen fiyatı
Her yerde aşağılanırız nereden gelirsek gelelim nereye gidersek gidelim. Her yerde sorgulanırız kim olursak olalım. Hiçbir
yerde anlaşılmayız ne anlatırsak anlatalım. Her yerde ucuz çalıştırılırız ne yaparsak yapalım. Her yerde yabancıyız nereye
kaçarsak kaçalım. Her yerde aynıyız kim olursak olalım. Her yerde yetemeyiz kimseye ne yaparsak yapalım. Her yerde
mülteciyiz nerede olursak olalım.
İsviçre'den Türk bir mülteci

Sitemizden bazı yazılar
Gazze ağlıyor bugün
Utanıyorum. 2009 yılının gelmesinden 2008'in kanla yazılmasından utanıyorum.

Gözünü

kırpmadan, varını yoğunu bırakıp ne olursa olsun diyecek kimse yok Çaresizliğin bu kadar
sindiği günleri ne çok gördük. Ne yapabiliriz diye sorduk birbirimize. Yanıtı sadece cılız bir
ses”. Saat gecenin en sancılı anları. Burada ülkemde havai fişeklerinin atıldığı şu an yine
bombalar patlıyor biliyorum Gazze üstüne. Bir kadın feryat figan biliyorum. Dünyadaki
acıların en derinini yaşayan bir anne.. Ayşe Bilgen'in yazısını okumak için tıklayın

Yunanistan notları
Arkadaşlar merhaba,
Bu yaz aldığımız davetler üzerine Pırıl ile birlikte Yunanistan'a gittik ve bazı toplantı ve
çalışmalarda bulunduk. Her ne kadar bu çalışmalarda özel olarak bir kuruluşu temsil
görevimiz olmadıysa da toplantılarda elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri sizinle de
paylaşmayı gerekli gördük. Çünkü bizler netice itibariyle "Türkiye'de ve özellikle Ege
Denizindeki mülteci sorunu hakkında çalışan kişiler" olarak bu toplantılarda bir varlık
gösterdik ve bunun için siz mülteci alanında çalışan arkadaşlara da bu anlamda bir
bilgilendirmeyi gerekli buluyoruz. Taner Kılıç'ın yazısı için tıklayın.

Kültürler arası diyalog yılı ve Avrupa Göç Paktı: 2008’in bir değerlendirmesi
AB göç konusunda çevresine duvarlar örerken, “sıfır göç” politikasını tüm vize ve oturma izni uygulamalarına yayarken,
iltica başvurularını komşu ülkelere devrederken, asimilasyona varan entegrasyon antlaşmaları geliştirirken ve yabancıları
güvenliğine ve refahına bir tehdit olarak görürken 2008 yılı boyunca popüler hale gelen “Kültürlerarası Diyalog” anlayışı
ne kadar inandırıcı olabilir? Kültürler bir araya gelemeden, bir arada yaşayamadan ve hala “öteki”ni bir tehdit olarak
algılarken bir diyalogdan bahsedilebilir mi? Çiçek Şahin'in yazısı için tıklayın.
Meriç’e gömülen hayal-ler- (Öykü)
Meriç nehri yakınlarında, ağlayanının, ağıt yakanının olmadığı, 2122 yaşlarında, esmer tenli, kısa, düz saçlı, uzun boylu,
cansız bedenin yanında kalabalık bir asker sürüsü beklemekteydi. Meriç'ten esen dondurucu soğuk, gücünü sınamış ve
kazanmıştı. Cansız bedenin başında bekleyen kalabalık, Meriç'in kurbanının Muhammed Rıza olduğunu kısa süre içinde
öğrenmişti. Zaten bu olay, onlar için alışılagelmiş bir şeydi. Bu yüzden de pek zorlanmadılar. Kurbanların sayısı o kadar
çoktu ki, sayılarını tutmak bile onlara anlamsız geliyordu. Ölen ölmüştü bir kere. Öyküyü okumak için tıklayın.
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Sivil Toplum Örgütlerinden
Basın Açıklamaları
Mülteci-Der’den Seferihisar açıklaması
Seferihisar faciasının yıldönümü; kimsesizler mezarlığında sona eren umut yolculuğu
Bundan bir yıl önce, 8 Aralık 2007, Cumartesi gecesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinden yola çıkan ve yaklaşık 85 “umut
yolcusu” sığınmacı ve göçmeni, Yunanistan'ın Sisam adasına götürdüğü sanılan tekne, kötü hava şartları nedeniyle, alabora
olarak batmıştı1. 9 Aralık sabahı, karaya vuran cesetler üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, ilk günlerde 46
kişinin cesedine ulaşılırken, 6 kişi ise kendi çabası ya da sahil güvenlik ve balıkçıların yardımıyla kurtuldu. İlerleyen
günlerde ise 4 kişinin daha cesedine ulaşılmış ancak geriye kalan 20 kişi bir daha bulunamamıştır. Açıklamanın tam metni
için tıklayın
Sivil Toplum Örgütlerinden ortak açıklama: İnsan hakları örgütleri arasında ayrımcılık kabul edilemez
Türkiye'de mültecilik alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ortak bir açıklama yaparak Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisine ve Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığına çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamada Barınma Merkezleriyle ilgili yapılacak olan seminere bazı sivil toplum örgütlerinin davet edilmemesinin
kabul edilemez olduğu vurgulanıp daha sonra yürütülecek benzeri çalışmalar için iyimserlikten bahsedilemeyeceği
belirtilmektedir. Açıklamanın tam metni için tıklayın.

Mülteci-Der’den “Türkiye’de ve İzmir’de mülteciler” sunumu
Mültecilerle Dayanışma Derneği tarafından “Türkiye'de ve İzmir'de Mülteciler” sunumu 20 Aralıkta İzmir'de yapıldı.

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinden (SGDD) kaban yardımı çağrısı
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği sığınmacıların ihtiyaçları doğrultusunda battaniye ve kaban yardımı
kampanyası başlattı. Kampanya'ya destek olmak için 0312 427 55 83'ten bilgi alabilirsiniz.

SGDD yönetici mali sekreter arıyor.
Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ankara'daki Ofisi için sekreter arıyor. Bilgi için 0312 427 55 83'ü
arayabilirsiniz.

Sitemizde yeni köşe yazısı
Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu II
Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu kolayca sırtlanabilecek bir yük değil. Önyargılardan, basmakalıp,
alışageldiğimiz tutum ve davranışlardan uzakta karşımızdakine bakmak ve onu anlamaya çalışarak tanımak kolay mı?
Zamanında belki Mehmet Uzun da önyargılarıyla insanları değerlendirdi ve farklı kültürlere karşı bu kadar olumlu
duygular içinde değildi. Ama sürgün deneyimi yıpratıcı olduğu gibi geliştirici bir niteliğe de sahiptir. Bunu Mehmet Uzun
gibi edebiyatçılardan ve yapıtlarından anlamak mümkün. Peki biz bu duygu ve düşüncenin neresindeyiz? Gelin hem
olumlu hem olumsuz örnekleri göz önünde bulundurarak sığınmacılar, mülteciler özelinde bu duruma bakalım. Yazıyı
okumak için tıklayın.

Daha fazla bilgi için sitemizi
ziyaret edin
Www.multeci.net
İletişim: 0506 698 11 96
E-posta: multecinet@gmail.com

İsrail, Filistinli 230 tutukluyu serbest bıraktı
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2

"Lübnanlı terörist Türkiye'de"

3

Yemen kıyılarında 24 mültecinin cesedi...

4

Angelina Jolie olabilmek

7

Türk asıllı papaz tartışması
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Afganistan'da çocuk olmak...
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18

Gazze'ye göndermek için savaşçı topla..
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İltica suç değildir. Hepimiz aynı kayıktayız

9

Ekonomik kriz festivallere de yansıdı
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155 mülteci imdat!
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Kaçak göçmenler için 6 ilde otel konforuna...
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Viyana kilisesi 100 Iraklı aileyi kabul edecek
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Yine mülteci yine isyan
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Kapasite 200, barınan 703 kişi
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Yine mülteci isyanı
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Gazze'de ölüm var
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Haberleri okumak için başlıklara
tıklayın

