Biz hariç her ülkede aynıdır

Neden söz ediyorsun derseniz, mültecilerden ya da sürgünlerden derim. Şu veya bu nedenle
ülkesini terk etmek zorunda kalmış insanlardır bunlar. Bildiğim bütün ülkelerde sosyalistler,
sosyal demokratlar ve kendini şu veya bu oranda solda görenler bu insanların haklarını
savunurlar, destek olurlar.

Biz hariç!

CHP’nin sosyal demokratlıkla ilgisi yoktur ama en azından bir bölümü kendini solda görür, hatta
bazıları sosyalist olarak görür. Bu parti Suriyeli mültecilere düşmandır ve bunu yeteri kadar
göstermiştir.

Sosyalist hareket içinde Suriyeli mültecilerin haklarını savunanlar vardır ama önemli bölümü
ilgisizdir, bir bölümü de karşıdır.

Bu ülkede akla gelebilecek her şey için kampanya açılır ama OECD dışındaki ülkelerden
gelenler için iltica yasası yoktur, kapsayıcı bir iltica yasası için kampanya açılmaz.

Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkelerden gelenlerin bizde ilticaya başvurma hakkı bile yoktur.
Sürekli olarak “konuk” statüsündedir. İsterse on yıldır bu ülkede yaşıyor olsunlar, iktidar istediği
zaman kolayca başka ülkeye gönderebilirler, çünkü statüleri yoktur.

Bu insanlardan en azından bir bölümü ilticası kabul edilmiş kişiler olabilseydi, CHP de
“Suriyelilerin hepsini geri göndereceğiz” diyemezdi.

Mülteci Der adı altında toplanmış değişik kuruluşlar bulunuyor ve bunlar güçleri yettiğince
mültecilerin haklarını savunuyorlar, onlarla dayanışma gösteriyorlar.
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AKP’nin mültecilere karşı tutumu CHP’den ve sosyalistlerin bir kesiminden daha iyidir. Bu
nedenle de vatandaş olmuş Suriyelilerin –veya diğer ülkelerden gelenlerin- AKP’yi desteklemesi
normaldir; başka ne bekleniyordu?

Almanya’da tersidir. Türkiyeli göçmen işçiler –MHP’lileri bile- yıllarca SPD’yi tuttular. İlticacıların
–ki önemli bölümü sol görüşlüdür- daima sol partilerden yana oldular.

SPD aslında sol değildir ama CHP’ye göre komünist partisi sayılır.

Bizde Yeşiller adlı görünüp kaybolan bir parti vardı. Belki hala vardır. Almanya Yeşiller’i yıllarca
ilticacıların ve göçmenlerin en büyük destekçisi oldular.

Bizdekiler için ise böyle bir sorun yoktur sanıyorum.

Ülkede 3,5 milyon Suriyeli mülteci bulunacak, Afganlar ve Iraklılarla birlikte sayı 4 milyonu
aşacak ve siz bunları yok sayacaksınız!

“Yabancılar dışarı” Almanya’da faşist partilerin sloganıdır.

Türkiye’de CHP’nin sloganı olmuş…

Suriyelilerin büyük bölümünün geri dönmek niyeti bulunmuyor. Zaten isteseler de nereye
dönecekler, Suriye mi kaldı? Şam ve Lazkiye dışında her taraf yıkıldı. İmkan bulurlarsa Avrupa
ülkelerinden birisine gitmek istiyorlar –sanki Türkler istemiyor mu- ama bu pek mümkün
görünmüyor.
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Kalmak bu insanların hakkıdır. Zamanı geldiğinde vatandaşlık almak da haklarıdır.

Vatandaşlık verilmesi keyfi olarak uygulanmaktadır ama hakkı olan almalıdır.

Almanya’da sekiz yıldır ikamet eden, Almanca bilen, geçimini sağlayan, ağır suça karışmamış
olan vatandaş olabiliyor da, Türkiye’deki neden olamasın?

Olacak şey değil gibi görünüyor ama oldu: Almanya’da Hıristiyan Demokrat Parti yıllarca
direndikten sonra vatandaşlık yasasının değiştirilmesini kabul etti, Almanya’da doğanlara çifte
vatandaşlık sağladı ve ülke beş yıl önce yaklaşık bir milyon mülteciyi kabul etti. Sağ kesimden
bağırıp çağıranlar oldu ama SPD dahil daha soldakilerden kimse itiraz etmedi.

Şimdi de Midilli adasındaki 1500 mülteciyi alacaklar…

Fransa da utanma babından bir miktar mülteci alacağını açıkladı.

Bu ülkede acil olarak kapsayıcı bir iltica yasasına ihtiyaç bulunuyor.

Suriye’de olduğu gibi ülkesindeki terör rejiminden ve savaştan kaçmak zorunda kalan insanlar
en azından iltica başvurusu yapabilmelidir. Şu anda bu hakları bile yoktur.

İltica başvurusunda bulunmak, talebin mutlaka kabul edileceği anlamına gelmez ama bu hak
bile yoktur.

Böyle bir yasaya başta CHP karşı çıkacaktır.
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Sonra da “bunlar neden AKP’yi destekliyor?” diye sorulur.

Başka ne bekleniyordu?
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