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Haber-Yorum

Ölüm Teknelerine Binmek Ne Zaman Bir Seçenek Olur?!
Haber:
Arap Barometre Ağı tarafından Ortadoğu’da göç üzerine yapılan bir araştırma raporu, 30 yaşını
aşmayan Tunuslular ve Ürdünlülerin göç etmeye çok meyilli olduğunu ve her iki ülkedeki gençlerin
yaklaşık üçte ikisinin göç etmeyi düşündüklerini ortaya koydu.
Rapora göre, 18-29 yaşları arasındaki Arap gençleri, 30 yaş ve üstü yaş grubundan en az yüzde 6
puanlık bir farkla en çok göç etme isteklerini dile getirenlerden oldular.
Sonuçlarda, Ürdün ve Tunus öne çıkmıştır. Zira Tunus’ta %37 ve Ürdün’de %39’a ulaşan 30 yaş
üstü genç grubun üçte birinden biraz fazlası ile karşılaştırıldığında, Tunusluların %65’i ve Ürdünlülerin
%63'ü göç etme konusundaki düşüncelerini ifade ettiler. (Arabic 24)
Yorum:
Yasadışı göçün taşımış olduğu tehlikelere ve risklere rağmen çok sayıdaki gençlerin dikkatleri
buna yöne çevrilmiş olup bu onların en iyi seçimi olmuş ve ölüm teknelerine binmekte hiç tereddüt
etmemişlerdir. Nitekim beklentilerinin ve hayallerinin önüne kapılar kapanmış, güvenliklerini ve
canlarını perişan eden kötü siyasi koşullar ve umutlarını, hayallerini gerçekleştirmelerini engelleyen
zorlu ekonomik koşullardan dolayı kaybolup gitmişlerdir… Gençlerin yaşadıkları acılar ise, kaybolup
giden umutlarla kapanan ufuklar arasında gidip gelmektedir.
Siyasi istikrarsızlık nedeniyle kötüleşen ekonomik ve insani koşullardan kaçmak için kendilerini bir
meçhule atıyorlar. Ayrıca ülkelerinde bulamadıkları düzgün bir yaşam umuduyla kendilerini bir
meçhule atıyorlar. Daha iyi bir gelecek arıyorlar ama günlük manşetlere damgasını vuran bu göç
haberleri, sık sık yaşanan ve her geçen gün kurbanlarının sayısı artıran insani felaketleri ortaya
koyuyor.
Bu göçmenlerin içinde bulundukları trajik koşullar, onları göç etmeye, ülkelerini terk etmeye ve
onları risk almaya sevk etmiştir. Zira bireyin düşük yaşam standardı, yüksek fiyatlar, yüksek işsizlik
oranları ve yoksulluğun yaygınlaşması iç ve dış göçe neden olan ve bireyler üzerinde en fazla etkiye
sahip olan en önemli dürtüler arasında yer almaktadır. Güvenli ve onurlu bir yaşam için beklentilerini
ve umutlarını sınırlandıran şey işte budur.
- Tunus’ta gençlik ve düzensiz göç üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Tunuslu
gençlerin %45’i yasadışı da olsa göç etmeye hazırdırlar.
- Görüşülen gençlerin %81’i düzensiz göçü finanse etmeye de hazırdırlar. (Tunus Ekonomik ve
Sosyal Haklar Forumu’nun “Rosa Lüksemburg” Vakfı ile iş birliği içinde hazırlamış olduğu çalışma).
- 2021’in başından Kasım 2021’e kadar İtalya topraklarına gelen Tunuslu yasadışı göçmenlerin
sayısı 15.210’a ulaşmıştır. (Tunus Ekonomik Haklar Forumu’nun, rakamların son güncellemesine dair
verileri).
Onları gözetmeyen, korumayan ve güzel bir yaşam sağlamayan bir rejimin altında yaşayan
Tunus’un evlatlarının nasıl güzel bir hayatı olsun ki? Durumlar kötüleşmişken ve tüm aileler, belki
daha güzel bir hayat yaşarız diye hayatlarını değiştirmek umuduyla kendilerini ölüm teknelerine
atıyorlarken sevinebilecekleri nasıl bir gelecek olsun ki?!
Örnek olarak Tunus’u ele almam, hatırlatma için olup sınırlamak için değildir. Zira evlatlarının göç
acısını çeken birçok ülke olup ortak paydaları ise bu ülkelerde uygulanan sistemin doğasıdır ki bu
sistem de; insanları gözetmeyen, ihtiyaçlarını karşılamayan ve onları korumayan, çoğunluğun
pahasına sorumlulardan sadece küçük bir grubun kar elde etmesine dayanan beşeri sistemdir.
Senaryo tekrarlanıyor, görüntüler yenileniyor, gözler bunu hafızaya kazımak için kaydediyor ve
insanlara felaketleri tattıran, onları mutlu etmekte ve sorunlarını çözmekte başarısız olan bu
yozlaşmış kapitalist rejimin başarısızlığının tanıklığı devam ediyor. Görüntü yenileniyor ve artık insan
yapımı kanunları koyan ve beşerin Rabbinin, alemlere hidayet ve rahmet olarak indirdiği nizamını ve
anayasasını değiştiren bu aciz rejimi kökünden söküp atmanın zamanının geldiğini gür bir şekilde ilan
etmek için giderek sesler yükseliyor.
آن َما ه َُو ِشفَا ٌء َو َرحْ َمةٌ ِلِّ ْل ُمؤْ مِ نِينَ َو ََل َي ِزي ُد َّٰ ا
سارا
َ الظالِمِ ينَ إِ اَل َخ
ِ “ َونُن ِ َِّز ُل مِ نَ ْالقُ ْرBiz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz
ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.” [İsra 82]
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