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AB bünyesinde toplu sınır dışı edilmeleri 
 

(von der Karawane Hamburg) 

 
 
Arka plan 

 

29 Nisan 2004 tarihinde İtalya’nın dayatmaları üzere AB meclisi ‘iki ya da daha fazla üye 

ülkesinden toplu sınır dışı edilmelerinin organize etmesi’ne ilişkin yeni düzenlemeler karara 

bağlanmıştır. (Bu karar 6 Ağustos 2004 tarihinde açıklanmıştı) 

Kararın açıklamasında, sınır dışı edilmeleri yasadışı göce karşı önlemlerin temel bir ayağı olarak 

görülür. Bunun için ortak sınır dışı edilmelerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek için ortak 

bir konseptin oluşturulmasına önem verilir. Ekonomik verilerin yanı sıra sınır dışı edilmelerinin 

uygulanmasına ilişkin hükümler sayılır. Örneğin uçaktaki ekibin sayısı, güvenlik tedbirleri ve 

zorla uygulanmaları konusunda. Toplu sınır dışı edilmelerine ilişkin bilginin genellikle 

uygulamadan sonra basına verilmesi istenir. 2004 yılın mayis ayında Hollanda Yabancılar İşleri 

ve Entegrasyon Bakanı Verdonk, Avrupa Komisyonunun 22 Ocak’ta AB bünyesindeki 2005 ve 

2006 yıllarında gercekleştirecek olan ortak sınır dışı edilmeleri için 30 milyon Euro temin 

ettiğini bildirmişti. Bu miktar ortak sınır dışı edilmelerinin lojistik hazırlıkları ve uçuşlar için 

kullanılacak. 

 

 

Hamburg’daki gelişmeler 

 
Bildiğimiz kadarıyla 2004 yılında Hamburg’da iki AB toplu sınır dışı edilme gerçekleştirilmiştir. 

25-26 mayis 2004 tarihinde çeşit Alman eyaletlerde kalan 8 Afrikalı mülteci yoğun güvenlik 

tedbirler altında Amsterdam’a götürüldü. Bunun için geçici olarak gece uçuş yasağı bile 

kaldırıldı. Mülteciler Amsterdam’dan Kamerun ve Togo’ya sınır dışı edildiler. Bu toplu sınır dışı 

edilmelerine Almanya ve Hollanda yanı sıra İngiltere, Fransa ve Belçika devletleri katıldılar. 13 

eylül 2004 tarihindeki toplu sınır dışı edilme Hamburg’daki Yabancı Dairesi tarafından koordine 

edildi. Resmi bilgilere göre 17 mülteci Hamburg’dan, başka Alman eyaletlerden, Belçika’dan ve 

İsvicre’den Hamburg’daki hava alanına götürülüp Burkina Faso, Togo ve Benin’e sınır dışı 

edildiler. İsvicre AB üyesi olmadığına rağmen ortak sınır dışı edilmeleri konusunda iradi 

düzeyde etkili bir işbirliği söz konusudur. Hamburg’daki iç işleri senatör Nagel, Hamburg 

Yabancı Dairesi ile Federal Sınır Koruma Kurumu’nun ortak yürüttükleri hazırlıkları ve 

uygulamayı övdü. ‘Hamburg uluslararası bir uçuşu organize etmeye basarabileceğini 
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kanıtlamıştır. Bu, suç ve yasadışı göçle mücadele konusundaki uluslararası işbirliği geleceğe 

dönük örnek bir çalışmaydı’, diye konuştu. 

Söz konusu toplu sınır dışı edilmeleriden sonra Hamburg’da çeşit ırkçılık karşıtı ve insan hakları 

grupların ile bireylerin katıldıkları birkaç toplantı düzenlendi. Kervan’ın da katıldığı toplantılarda 

uluslararası alanda bir ağı oluşturmak amacıyla bir çağrıyla toplu sınır dışı edilmeleri 

konusundaki gelişmelerine dikkat çekmesi karar alındı. Bu amaçla tarafımızdan ‘European 

Against Racism’ (Avrupalı Irkçılık Karşıtı) üyelerine gönderilen mektuba birkaç gruptan cevap 

geldi. Fakat bununla birlikte uzun vadeli ve kalıcı bir koordinasyonun çok uğraştırıcı ve zaman 

alıcı olacağı ortaya çıktı. Ne Kervanın ne de Hamburg Mülteci Konseyinin buna başarabilmesi 

mümkün değil. Zamanla bir dönem az çok düzenli bir şekilde düzenlenen toplu sınır dışı 

edilmeleri konulu toplantılardan da vazgeçildi. Bundan sonra sadece güncel toplu sınır dışı 

edilmelerinden önce toplanılacağı karar alındı. 

 

Alttaki sorular tartışılabilinir: 

 

1. Sınır dışı edilen kişiler bakış açısından bireysel ile toplu sınır dışı edilmeleri arasındaki fark 

nedir? Protesto ederken bireysel sınır dışı edilmeleri kabul edilir ve toplu sınır dışı edilmeleri 

kabul edilmez gibi bir etkiyi bırakmamak gerekmektedir. 

2. AB toplu sınır dışı edilme ile zaten uygulanmakta olan ulusal toplu sınır dışı edilme 

arasındakı fark nedir? 

3. Sınır dışı edilmelerini engellemek için ne tür imkan kaldı elimizde? 

4. Uluslararası bir ağ uzun vadeli nasıl oluşturulabilinir ve bunun için hangi imkanlar lazım? 

 


