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Düzensiz Göçmenlerin Ayrımcılıktan
Korunması
16 Nolu ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı: Ana Başlıklar
Halen Avrupa’da düzensiz
olarak bulunan yüz binlerce göçmen,
haklarının inkar ya da istismar
edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Tüm kişiler, göçmen statülerine
bakılmaksızın, ayrımcılık
yapılmadan hukuki ve fiili olarak
güvence altına alınması gereken
insan haklarına sahiptir. Hiçbir
insan “yasadışı” değildir.
ECRI’nin düzensiz göçmenleri
ayrımcılıktan korumaya yönelik
kılavuz ilkeleri hükümetlere, sivil
topluma ve –kamusal ya da özel sosyal hizmet uzmanlarına ülkede
düzensiz olarak bulunabilen
göçmenlere karşı ayrımcılıktan
kaçınma konusunda yardımcı olabilir.

TEMEL MESAJ
Devletler sınırları dahilinde bulunan bütün insanların
haklarını onların göçmenlik statülerini göz önünde tutmaksızın
savunmak zorundadırlar. Bu haklar eğitim, sağlık hizmetleri,
barınma ve adalete erişimi kapsar.
■

Devletler, kamusal ve özel bütün sosyal hizmet görevlilerinin göçü denetlemek ve yönetmek amacıyla düzensiz
göçmen-lerin bilgilerini paylaşmalarını önleyecek kişisel
veri “kalkanları” oluşturmalıdır. Böylece göçmenler göçmenlik makamlarına bildirilme korkusu olmadan haklarından
yararlanabileceklerdir.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

SEÇİLMİŞ TAVSİYE KARARLARI
1. Düzensiz göçmenlere sosyal ve insani yardımı
suç olarak tanımlamamak.
►► Bu, düzensiz göçmenlere ev kiralanması da dahil olmak

üzere bütün kamu ve özel hizmet alanlarına uygulanır.

2. Göçmenleri, hizmet görevlilerini ve kamu
makamlarını düzensiz göçmenler de dahil olmak
üzere bütün kişilerin temel hizmetlere erişim
hakkı konusunda eğitmek.
►► Örneğin suç mağduru göçmenlerin, göçmenlik statülerine

bakılmaksızın, haklarının farkında olmalarını ve polisten
yardım isteyebileceklerini hissetmelerini sağlamak.

►► Sivil toplum örgütlerinin, ayrımcılığa uğradıklarına inanan

düzensiz göçmenlere destek verebilmelerini sağlamak.

3. Hiçbir kamu ya da özel hizmet görevlisinin
göç denetimi ve idaresi amacıyla düzensiz
olduğundan şüphelendikleri kişileri
bildirmek zorunda olmamasını sağlamak.
►► Bu

özellikle eğitim, sağlık hizmetleri, barınma, sosyal
güvenlik ve yardım, iş güvenliğive adalet görevlileri için
geçerlidir.

ECRI – FAYDALI LINKLER
16 Nolu ECRI Genel Politika Tavsiye Kararı, Düzensiz
Göçmenlerin Ayrımcılıktan Korunması
http://hudoc.ecri.coe.int/eng?i=REC-16-2016016-ENG

►► Düzensiz göçmenler bu hizmetlere göçmenlik statülerini

kanıtlamak zorunda olmadan erişebilmelidirler.

►► Düzensiz

göçmen çocukların okul öncesi eğitime, ilk
ve orta öğretime evsahibi üye ülke vatandaşlarıyla aynı
koşullarda erişmelerini güvence altına almak ve okul
yetkililerinin kayıt için göçmenlik statüsü belgesi istememelerini sağlamak.

►► Bütün çocukların, göçmenlik statüleri göz önünde tutul-

maksızın ulusal aşılama programı ve çocuk sağlığı hizmetlerine tam erişimini sağlamak.

►►►

http://www.coe.int/ecri

OLGULAR VE BULGULAR
“ECRI, ülke izleme raporlarında göç konusunda
kapsamlı ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesini,
bunu yaparken uluslararası ve Avrupa insan
hakları standardlarına tam anlamıyla saygılı
olunmasını sağlamak amacıyla, gerekli insani
ve mali kaynaklar ve düzensiz göçmenlerle
ilgilenen personelin eğitimiyle birlikte
düzensiz göç meselesine de eğilinmesini sık
sık tavsiye etmiştir… bu durum, düzensiz
göçmenler yoksul durumlara düştüklerinde
genel kamuoyunun onları bazı alanlardaki
bozulma ve yoksullaşmayla ilişkilendirmesine
yol açmakta ve artan ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe
katkıda bulunmaktadır” 16 Nolu Genel
Politika Tavsiye Kararı Açıklayıcı Not.
“Çocuklar sadece yaşları gereği değil
aynı zamanda bazı durumlarda onları
daha da hassas kılan düzensiz konumları
gereği korunmaya muhtaç olan özellikle
korunmasız bir gruptur” Avrupa Konseyi
Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2015).
“Çocuk sağlığı hizmetleri ve aşılama
programlarına erişim sadece yasal statüye sahip
olanlar değil bütün çocuklar için önemlidir.
Toplumun tamamının sağlığı bu hizmetlerden
bütün çocukların yararlanmasına bağlıdır.
Aynı şekilde bütün kadınlar gebelik sırasında
sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler ve bu
tür hizmetlere ihtiyaç duyan kadınlar arasında
göçmenlik statüleri temelinde hiçbir ayrım
gözetilmemesi gerekmektedir.” 16 Nolu
Genel Politika Tavsiye Kararı Açıklayıcı Not.
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4. Düzensiz göçmen çocuklar özellikle
korunmasız oldukları için, onların insan
haklarının korunmasına özel dikkat göstermek.

