“AB-Türkiye anlaşmasının eleştirel bir gözle izlenmesi kesinlikle gereklidir”
Türkiye-Avrupa göç politikaları hakkında yeni bir blog olan HarekAct bugün açılıyor.

HarekAct Türkiye ile ilgili göç politikaları hakkında güncel analiz sunmayı amaçlıyor. HarekAct
editörlerinden Lülüfer Körükmez “AB-Türkiye anlaşmasının Türkiye-Avrupa sınır rejimine dair
kapsamlı ve eleştirel bir analiz gerektirdiğine inanıyoruz” diyor. “Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan
araştırmacı ve aktivistler bu ulusötesi bilgi platformuyla sınırdaki gelişmeleri izleyerek önemli bir
katkıda bulunacaklar.”
AB Türkiye ile sınır gözetimi ve caydırıcılık konusunda işbirliğini arttırırken, bu politikaların yerinde
uygulamalarına dair bağımsız inceleme ve bilgi eksiği bulunmakta. Türkiye’deki eleştirel sivil
toplum baskılara ve yıldırmaya uğrarken, bağımsız araştırma ve haber yapmak giderek daha da
zorlaşıyor. Bununla beraber, Avrupa sınır yönetimi açısından Türkiye’nin önemi hızla artıyor. “Şu an
karşılaştığımız durumda, sivil toplumu güçlendirmeyi ve beraber hareket etmeyi amaçlayan
eleştirel ve bağımsız bir bilgi kaynağı oluşturmanın elzem olduğunu düşünüyoruz” diyor Lülüfer
Körükmez.
Aktivistler, araştırmacılar, gazeteciler ve konuyla ilgili kişiler göç politikalarıyla ilgili son gelişmeler
ve etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmak, yorum yapmak ve ön ayak olmak için HarekAct
tarafından sunulan bilgiye başvurabilirler. HarekAct anaakım medyada bulması zor olan bilgileri
yayınlayarak giderek artan opaklığa karşı derinlikli haber ve analizler sunacak. Bu blogda,
kapsamlı analizler, akademik makaleler ve sahadan düzenli raporlar yayınlanacak. Özellikle
aktivist, eleştirel akademisyen ve gazetecileri kendi rapor ve analizleriyle bloga katkıda bulunmaya
ve böylece aktivist işbirliğini geliştirmeye davet ediyoruz Gerda Heck, bu blog sayesinde “bir sinerji
yaratmayı ve bu uluslararası ağla Türkiye ve Avrupa sivil toplumlarının gelişmesine katkıda
bulunmayı umut ediyoruz” diyor.
Şu anda blogda, AB-Türkiye geri kabul anlaşmasıyla ilgili bir politika raporu, son anlaşmadan sonra
iltica yollarının değişmesiyle ilgili bir yorum yazısı ve Türkiye-Yunanistan sınır bölgesindeki
göçmenlerin durumuyla ilgili bir yazı mevcut yazı mevcut. Ayrıca, HarekAct sayfasında AB-Türkiye
anlaşması kapsamında Yunanistan’dan Türkiye’ye sınırdışı edilen bir mülteciyle yapılan röportaj
var. Blogda ayrıca hukuki bilgiler ve konuyla ilgili gazete haberlerinin derlemesi de bulunmakta.
HarekAct 20 Haziran 2016’dan itibaren şu adreste yayında: http://harekact.bordermonitoring.eu/
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Üç dilli (İngilizce, Türkçe ve Almanca) bir blog olan HarekAct, Türkiye, Avusturya ve Almanya’dan araştırmacı
ve aktivistler tarafından hayata geçirildi. Yakın bağlantıda olduğu göç alanında çalışan ağlar ve örgütler
arasında şunlar bulunuyor: GAR (Göç Araştırmacıları Platformu), Mülteci-Der, kritnet (Eleştirel Göç ve Sınır
Yönetimi Çalışmaları Ağı), borderline-europe ve bordermonitoring.eu.
Blogun ismi Türkçedeki “hareket” ve İngilizcedeki “act” (harekete geçmek) kelimelerinin birleşiminden
oluşuyor. HarekAct Türkiye’ye odaklanarak, göç konusunda eleştirel ve analitik bilgi üretimine katkıda
bulunmayı amaçlıyor. Göç, sığınma ve sınır konularında özellikle Türkiye’de, genel olarak da Avrupa
bağlamında Türkiye ile bağlantılı haber ve tartışmaları izlemeyi ve paylaşmayı hedefleyen kolektif bir
platform olarak hayata geçiyor.

