
Köklerinden 
Koparılanlar
MÜLTECİ VE GÖÇMEN 
ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI 
GİDEREK BÜYÜYEN KRİZ

YÖNETİCİ ÖZETİ
VE TEMEL BULGULAR



Tüm dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk 
kendi ülkelerinin sınırları dışına göç 
etmiş ya da zorla yerlerinden edilmiştir. 
Üstelik verilen bu sayı tutucu bir 
tahmini yansıtmaktadır. Bu kız ve erkek 
çocukların yarıdan fazlası şiddet ve 
güvensizlik ortamlarından kaçanlardır; 
toplam sayıları 28 milyonu bulmaktadır. 

Bu çocuklar “mülteci”, “yerinden 
edilmiş” ya da “göçmen” olabilir. Ancak, 
onlar her şeyden önce çocuktur: Kim 
olurlarsa olsunlar ya da nereden gelirlerse 
gelsinler, istisnasız hepsi çocuktur… 

Çocuklar, evlerini terk etmelerine yol 
açan bombalar ve kurşunlar, çete 
şiddeti, zulüm, ekinlerin kuruması 
ve düşük aile gelirlerinden sorumlu 
değildir. Ne var ki savaş, çatışma, iklim 
değişikliği ve yoksulluktan ilk etkilenen 
de onlardır. 

Bu koşullarda çocuklar dünyada 
en savunmasız durumda olan 
gruplardan biridir ve gün geçtikçe 
daha da savunmasız hale gelmektedir. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin (UNHCR) yetki alanındaki 
çocuk mülteci sayısı sadece 10 yıl içinde 
iki kat artmıştır: Bu şok edici istatistiğin 
kabul edilebilecek bir yanı yoktur. 

Dünyaları çocuklara uygun bir 
yer değil.  

Yollara düşen çocuklar istismar ve 
başka olumsuzluklarla karşılaşma riski 
altındadır. Çoğu zaman insan kaçakçılığı 
yapanlara bağımlı olduklarından, insan 
tacirleri ve diğer suç örgütlerinin eline 
kolaylıkla düşebilirler. Bu çocukların 
büyük bölümü yolculukları sırasında 

istismar ve mahrumiyetin en aşırı 
biçimlerine uğramaktadır. 

İhlaller son bulmalı.

Eğer ulaşabilirlerse, bu çocukların 
karşılaştıkları tehditler varış ülkelerinde 
de ortadan kalkmayacaktır. Bu 
çocuklara yardım etmek için birçok 
yerde ve pek çok kişi ile kuruluş 
tarafından gösterilen olağanüstü ve 
cömert çabalara rağmen, çocuklar 
ve aileleri tutunabilmek için büyük 
zorluklarla göğüs germektedir. Temel 
hizmetlere ve korunmaya en fazla 
ihtiyaç duydukları dönemlerde mülteci 
ve göçmen çocuklar yoksulluk ve 
dışlanmayla diğer nüfus kesimlerine 
kıyasla daha sık karşılaşmaktadır. 

Yerlerinden edilen çocukların 
ülkelerinde ve dünyada desteklenmesi 
ortak sorumluluğumuzdur. Ortak 
sorumluluğumuzdur çünkü hiç kimse 
dünyadaki çok yönlü krizlerin etkisinden 
muaf değildir. 

Çocukların sesleri, çektikleri acılar ve 
karşılaştıkları sorunlar göçmenler ve 
yerlerinden edilenler üzerine yapılan 
uluslararası toplantılarda mercek 
altına alınmalıdır. 
 
Bu rapor, bu çocuklar hakkında ilk kez 
kapsamlı ve küresel ölçekte veriler 
sunmakta olup, nerede doğdukları, 
nerelere gittikleri ve yolda karşılaştıkları 
bazı tehlikeler gibi çeşitli bilgiler 
içermektedir. Çocukluk dönemindeki 
göçün küresel doğasına ışık tutan 
rapor, her bölgede çocuk göçmenlerin 
ve mültecilerin karşılaştıkları belli başlı 
güçlüklerin de altını çizmektedir. 



Çocuklara yönelik girişimler bekleyemez 
 
Rapordaki bulgular ve yürüttüğü saha çalışmalarından hareketle UNICEF, çocuk göçmenler ile mültecilerin 
korunması ve kendilerine gelecek için umut aşılanması amacıyla 6 hedef ve pratik öneri belirlemiştir: 

>> Çocuk mültecilerin ve göçmenlerin, özellikle yanlarında kimsesi bulunmayan çocukların sömürü ve 
şiddetten korunmaları 

  Sosyal çalışmacılar, çocuklar ve STK’lar için çalışanlar ve profesyonel gruplara mensup olanların eğitilmeleri dâhil 
olmak üzere çocuk koruma sistemlerinin güçlenmesini sağlayacak bir dizi önlemlerin alınması. İnsan kaçakçılığının 
ve ticaretinin, yalnızca yasaların daha etkin uygulanmasıyla sınırlı kalınmayıp, göçmen çocuklara daha ileri düzeyde 
destek verilmesi suretiyle bastırılması: çocuklara düzenli olarak vasıflı vasiler atanması; kendi durumları ve buna 
ilişkin süreçler konusunda daha iyi bilgilendirilmeleri ve hukuki yardımlara erişmelerinin sağlanması. Hükümetler, 
çocuklar ile ailelerin kovuşturmaya uğrayacakları ve tehlikeli ya da hayatları için tehdit oluşturan durumlara maruz 
kalacakları ortamlara geri gönderilmelerini önlemek amacıyla bu vakalarla ilgilenen görevliler için çocukların göç 
açısından statüsünü belirlerken daha net bir kılavuzluk hazırlamalı ve verilecek hukuki kararlarının her koşulda 
‘çocuğun yüksek yararını’ gözetmesini sağlamalıdır.

>> Mülteci statüsü isteyen ya da göç eden çocukların gözaltında tutulmalarına son verilmesi  
Gözaltında tutulmanın çocuğun gelişimine olumsuz etkileri sebebiyle, çocukların (ya da ailelerinin) söz konusu 
olduğu durumlarda gözaltı uygulamasına alternatif yollar bulunması. Çocuklar, fiziksel ve psikolojik şiddete karşı 
bilhassa savunmasızdır. Gözaltına alternatif uygulamalara şunlar dâhildir: pasaport teslimi ve düzenli rapor verme 
zorunluluğu; aile üyeleri ya da toplumdan destekçiler gibi garantörler ya da emanetçiler; yanlarında kimsesi 
olmayan ve ailelerinden ayrılmış çocuklar için koruyucu bakım ve denetimli bağımsız yaşam; yetkili mercilere 
kaydın zorunlu tutulması.

>> Çocukları korumanın ve hukuksal statü tanımanın en iyi yolu olarak ailelerin bir arada tutulması     
Sınırlardaki kontroller ve göçmenlerle ilgili hukuki işlemler sırasında çocukların ailelerinden ayrı düşmemelerini 
sağlamak üzere net uygulama kılavuzların hazırlanması. Devletler, işlemleri hızlandırmalı, varış ülkelerinde 
bulunan akrabaları dâhil olmak üzere çocukların aileleriyle birleştirilmelerini kolaylaştırmalıdır. Devletler, çocukların 
aileleriyle yeniden bir araya gelmelerini sağlayacak her tür pratik önlemi almalıdır. Göçmen ailelerin yeni doğan 
çocuklarının, kendi gelecekleri açısından yasal kimlik sahibi olmaları gerekmektedir. Hükümetler, çocukların 
verilen hizmetlerden yararlanabilmeleri ve devletsiz duruma düşmemeleri için doğum kaydı ve/veya diğer kimlik 
belgelerini sağlamalıdır.  

>> Tüm mülteci ve göçmen çocukların eğitimlerini sürdürmesi, sağlık ve diğer alanlarda kaliteli      
hizmetlere erişebilmesi 
Bu çocuklara eğitim, sağlık, barınma, beslenme, su ve sanitasyon, hukuki ve psikolojik destek gibi alanlarda 
gerekli hizmetlerin sağlanabilmesi için hükümetlerin, toplulukların ve özel sektörün kolektif çabalarının artırılması 
gerekmektedir. Bu yalnızca kolektif bir sorumluluk olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumların ortak çıkarınadır. 
Biri çocuğun göçmen statüsü, onun temel hizmetlere erişimine hiçbir zaman engel oluşturmamalıdır.

>> Mülteci ve göçmen hareketlerinin temeldeki nedenlerini ele almak üzere büyük ölçekte harekete geçilmesi 
Menşe ülkelerde çatışma, şiddet ve aşırı yoksulluk gibi olguların temelinde yatan nedenlerinin ele alınmalıdır. Bu 
kapsamda eğitime ve sosyal korumaya daha geniş erişim; aile geliri ve gençlerin istihdamı fırsatlarının artırılması, 
daha hesap verebilir ve saydam yönetişim sağlanmalıdır.  Hükümetler, uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözüme 
bağlandığı, hoşgörülü ve daha kapsayıcı toplumlar için diyalog ile katılımı kolaylaştırmalı, çete şiddetine karşı 
önlemler almalıdır.      

>> Geçiş ve varış ülkelerinde yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele için   
önlemler alınması     
STK’ların, toplulukların, özel sektörün, dini grupların ve siyasal liderlerin oluşturdukları koalisyon, nefret ve mülteci 
karşıtı duyguların kabarmasını önlemek üzere kamuoyunu ikna etmekte sorumluluk üstlenmelidir.            

 

      



*UNHCR’nin yetki alanında

Veriler karar verme açısından büyük önem 

taşımakla birlikte eksiktir 

Dünya göç ve yerinden edilme gibi 
sorunları tartışırken, çocuklar çoğu 
zaman tartışmanın kıyısına köşesine 
itilir. Bunun nedenlerinden biri çocuklara 
sağlanacak destek için gerekli somut 
verilerin eksikliğidir. Elde güvenilir 
veriler olmadığında bulgulara dayalı 
tartışmalar ve politika geliştirme 
çalışmaları da sekteye uğramaktadır. 

Küresel tahminler eksiktir ve dolayısıyla 
bize tablonun bütününü vermemektedir. 
Dünyadaki çocuk mülteci ve göçmenlerin 
tamamının nerede doğduklarını, kaç 
yaşında olduklarını, göç nedeninin 
gönüllü mü yoksa zorunluluk mu 
olduğunu bilmiyoruz. Dahası, çocuk 
göçmenlerin kendi ülkelerinde, geçiş 
ülkelerinde ve gittikleri yerlerde ne 
durumda oldukları hakkında fikir verecek 
kapsamlı ve karşılaştırılabilir göstergeler 
daha da sınırlıdır. 

Bu rapor, elde bulunan en iyi verileri 
bir araya getirmeye yönelik bir çabadır. 
Ancak, çocukların haklarının ve 
ihtiyaçlarının gerektiği gibi ele alınması, 
ortada kalan boşlukların kapatılmasına 
yönelik kararlı girişimler gerektirmektedir. 

Küresel Perspektif 

Çocuk mülteciler ve göçmenlerin hikâyesi tek bir bölgeye sınırlı kalmayan, küresel bir hikâyedir

Çocuk Mülteciler

> 11 milyon çocuk mülteci ve sığınmacı da dâhil olmak üzere, 31 milyon 
çocuk doğdukları ülkenin dışında başka bir ülkede yaşamaktadır.    

> Doğduğu ülke dışında yaşayan her üç çocuktan biri mültecidir; 
yetişkinlerde ise UNHCR’nin yetki alanındaki oran 20’de 1’den azdır. 

> 2015 yılında UNHCR’nin yetki alanındaki tüm mülteci çocukların 
neredeyse yarısının çıkış yeri yalnızca Suriye Arap Cumhuriyeti ve 
Afganistan’dır; UNHCR’nin yetki alanındaki tüm mülteci çocukların 
yaklaşık dörtte üçü yalnızca 10 ülke çıkışlıdır.  

> Günümüzde dünyadaki yaklaşık her 200 çocuktan biri mülteci 
konumundadır. UNHCR’nin yetki alanı içindeki çocuk mülteci sayısı 
2005 yılından 2015 yılına iki kattan daha fazla artış göstermiştir. Yine 
aynı dönem içinde toplam çocuk göçmen sayısı yüzde 21 artmıştır.  

> Başta doğdukları ülkelerin bulunduğu bölgelerde olmak üzere, bugün 
dünyada barındırılan çocuk mülteci sayısı yaklaşık 10 milyondur.  

> Çocuk koruma görevinin birer ihlali olan silahlı güçlere dâhil edilme 
ya da cinsel ve cinsiyet temelli şiddete maruz kalma riski erkek ve kız 
çocuklara göre farklılık göstermekle birlikte, kayıtlı mülteciler arasında 
erkek ve kız çocukların sayısı eşittir. 

> Genel olarak alındığında mülteci nüfus yaş olarak göçmen nüfustan 
çok daha gençtir. Dünyadaki göçmenlerin büyük çoğunluğu 
yetişkinken, günümüzde mültecilerin yarısını çocuklar oluşturmaktadır.  

> En fazla mülteci barındıran 10 ülkenin tamamı Asya ve Afrika’dadır. 
Bu ülkeler arasında UNHCR’nin yetki alanında en çok mülteci 
barındıran ülke ise açık ara Türkiye’dir. Türkiye’deki mültecilerle ilgili 
yaşa göre ayrıştırılmış tam veriler bulunmamakla birlikte, toplam 
mülteciler içindeki önemli payı nedeniyle Türkiye’nin günümüzde 
dünyada en fazla çocuk mülteci barındıran ülke olduğu söylenebilir. 

Ülkelerinde yerlerinden edilen çocuklar

> 2015 yılının sonu itibariyle, yaklaşık 41 milyon kişi kendi ülkelerindeki 
şiddet ve çatışmalardan dolayı yerlerinden edilmiştir; bu kişilerin 
tahmini olarak 17 milyonu ise çocuktur. 

> 2015’in sonunda Asya’da meydana gelen şiddet ve çatışmalardan 
ötürü 19,2 milyon kişi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir, bu rakam 
benzer nedenler sonucu yerlerinden edilen toplam kişi sayısının tam 
yüzde 47’sini oluşturmaktadır.

> 2015’in sonunda dünyadaki çatışmalardan dolayı yerinden edilen 
kişilerin neredeyse 3’te 1 Suriye Arap Cumhuriyeti, Irak ve  
Yemen’de yaşamaktadır.

> Afrika kıtasında 2015’te çatışma ve şiddet nedeniyle 12,4 milyon 
yerlerinden edilmiş kişi bulunmaktadır. 2015’teki çatışmalar     
sonucu en çok kişinin kendi ülkelerinin sınırları içinde yerlerinden 
edildiği 10 ülke arasında dört Afrika ülkesi – Nijerya, Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan – 
yer almaktadır. 

200’de 1’i
çocuk mültecidir

Tüm dünyadaki 
çocukların yaklaşık

Doğdukları ülkenin 
dışında yaşayan 
çocukların yaklaşık

mültecidir
3’te 1’i
2015’te, 2005’e 
kıyasla çocuk mülteci* 
sayısındaki artış 2x

2005

2015



Çocuk göçmenler

> Küresel olarak, göçmen durumundaki her beş 
çocuktan üçü Asya ya da Afrika’da yaşamaktadır. 

> 1990’dan bu yana küresel çocuk nüfus içinde 
uluslararası çocuk göçmenlerin oranı yüzde     
1’in biraz üzerinde seyretmiştir. Ancak, artan 
küresel nüfus, çocuk göçmenlerin mutlak 
sayısının son 25 yılda önemli ölçüde artmış 
olması anlamına gelmektedir.  

> Günümüzde her 70 çocuktan biri doğduğu 
ülkenin dışında başka bir ülkede yaşamaktadır. 
Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklar da göç 
ettiklerinde kendi coğrafi bölgelerindeki başka bir 
ülkeye gitmektedir.

> Uluslararası sınırların ötesine geçen kız ve erkek 
çocukların sayıları hemen hemen aynıdır. Bu 
durum, kadın ve erkek göçmenlerin oranlarında 
önemli farklılıkların görüldüğü yetişkin göçü ile 
ters düşmektedir. 

> Dünyadaki tüm çocuk göçmenlerin yarısı 15 
ülkede yaşamakta olup, bu 15 ülke arasında 
Amerika Birleşik Devletleri 3,7 milyon çocuk 
göçmenle ilk sırada gelmektedir. 

Afrika

> Afrika’daki mültecilerin yaklaşık yüzde 86’sı başka Afrika 
ülkelerinde sığınmacı durumundadır.  

> 5,4 milyon mültecinin çıkış yeri Afrika ülkeleridir           
ve bu toplam içinde çocukların oranı genel    
ortalamanın üzerindedir.  

> Afrikalı mültecilerin yaklaşık yarısı çocuktur – neredeyse 
3 milyon çocuk ülkelerini zorla terk etmiştir ve bugün 
dünyanın en acımasız gerçekleriyle karşı karşıyadır. 
Afrika dünyadaki en küçük göç oranlarından birine 
sahiptir; 90 Afrikalı çocuktan yalnızca biri doğduğu 
ülkenin dışında başka bir ülkede yaşamaktadır.  

> Toplam göç oranları düşük olmasına rağmen Afrika’daki 
göçmenler arasında çocukların oranı diğer tüm 
bölgelerden daha yüksektir. Her üç Afrikalı göçmenden 
hemen hemen biri çocuktur ve bu da küresel 
ortalamanın iki katının üzerindedir.

 

Bölgesel Perspektif 

Çocukların göçü ve yerlerinden edilmesi dünyanın her bölgesinde farklı bir görünüm alıyor  
 
Uluslararası göçün yarısından fazlası bölgelerin kendi içlerindeki nüfus hareketlerinden oluşmakta olup, dünyadaki en 
büyük üç göç hareketi de bölgeler içinde meydana gelmektedir. Mülteci hareketleri ise, genel göçten de daha belirgin 
biçimde bölgelerin kendi içlerinde gerçekleşmektedir.  

3’te 1’i
çocuktur

Afrikalı göçmenlerin

Tüm dünyadaki göçmenlerin

Tüm dünyada

çocuktur

zorla yerlerinden edilmiştir

8’de 1’i

28 milyon

Bunun dışında dünyada

çocuk göçmen daha bulunmaktadır
20 milyon



5’te 2’sine

Asya

> Dünyadaki uluslararası çocuk göçmenlerin yaklaşık 12 
milyonu Asya’da yaşamaktadır. Bu sayı tüm göçmen 
çocukların yüzde 39’unu oluştururken, Asya’nın 
küresel çocuk nüfus içindeki payının yüzde 56 olduğu 
düşünüldüğünde düşük bir sayıdır.  

> Kalabalık nüfusunun bir sonucu olarak Asya dünyada 
en fazla sayıda çocuk göçmen barındıran kıtadır. 
Ancak, oransal olarak bakıldığında göç eden çocuk 
oranı azdır: Her 100 Asyalı çocuktan yalnızca biri 
doğduğu ülke sınırlarının dışında yaşamaktadır. 

> Suudi Arabistan, barındırdığı çocuk göçmenlerin sayısı 
açısından Asya’da ilk, dünyada ise ikinci sıradadır.    

> Çok sayıda çocuk göçmenin bulunduğu diğer Asya 
ülkelerde – Ürdün, Lübnan, Pakistan ve Türkiye – aynı 
zamanda çok sayıda mülteci çocuk da barınmaktadır. 
Bu da çocukların gönüllü olarak değil, çatışmaların 
etkisiyle göç ettiğini gözler önüne sermektedir.  

> Dünyada en fazla mülteci barındıran 5 ülkenin  
tamamı Asya’dadır.  

> 2015 yılı itibariyle UNHCR’nin yetki alanındaki 
tüm göçmen çocukların yüzde 45’i Suriye Arap 
Cumhuriyeti ve Afganistan uyrukludur. 

Asya tüm dünyadaki çocuk göçmenlerin 

ev sahipliği yapmaktadır

Amerika Kıtası

> Amerika kıtasındaki her 5 çocuk göçmenden 4’ü üç 
ülkede yaşamaktadır: ABD, Meksika ve Kanada. 

> Amerika Kıtası 6,3 milyon çocuk göçmen 
barındırmaktadır – Bu da küresel toplamın yüzde 
21’ine tekabül etmektedir.

> Amerika kıtasında her 10 göçmenden biri çocuktur. 
Ancak bu ortalama iki özel gerçeği perdelemektedir:  
çocuklar, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve 
Karayipler’de yaşayan göçmenlerin küçük bir 
bölümünü oluşturmaktadır (sırasıyla yüzde 8, yüzde 
15 ve yüzde 15); buna karşılık orta Amerika’daki tüm 
göçmenlerin yüzde 43’ü çocuktur. 

> Amerika kıtasında çoğu kez evlerindeki                     
ve çevrelerindeki şiddetten kaçarak yalnız             
dolaşan savunmasız çocuk sayısı yüksektir ve     
giderek artmaktadır. 

> Amerika Birleşik Devletleri’nin güney sınırında 
göç idaresi tarafından yakalanan çocuk sayısındaki 
çarpıcı artış çocukların kendi ülkelerinde yaşadıkları 
zorluklara işaret etmekte olup, bölgede çocuklar ve 
göç konusunda ABD’deki yasal düzenlemelerle ilgili 
politikaların ve alınan kararların nasıl uygulandığının 
önemini yansıtmaktadır. 

Amerika kıtası

çocuk göçmene ev sahipliği yapmaktadır,
bu da küresel toplamın 5’te 1’idir

6.3 milyon



10’da 7’sini

Avrupa

> 2015 yılı sonu itibariyle Avrupa toplamda 1,8 milyon 
kişi olmak üzere dünyadaki her 9 mülteciden 
birini barındırmaktadır. Buna ek olarak Avrupa’da 
bir milyon sığınmacı da sığınma başvurularının 
sonucunu beklemektedir. 

> Veri bulunabilirliği ve verilerin ayrıştırılması 
açısından bölgede büyük farklılıklar görülmektedir. 
Çok sayıda mülteci barındıran Avrupa ülkeleri 
arasında yalnızca Almanya ve Sırbistan toplam 
mülteciler içinde çocukların sayısı ve yüzdeleriyle 
ilgili ayrıntılı açıklamalar yapmaktadır.  

> 2015 yılında, daha önceki yıllara göre iki kattan 
daha fazla sayıda çocuk Avrupa Birliği’ne ve 
serbest dolaşım bölgesine sığınma başvurusunda 
bulunmuştur. 2016 yılının ilk yarısında, Avrupa 
Birliği ve serbest dolaşım bölgesine sığınma 
başvurusunda bulunan çocukların yüzde 70’i Suriye, 
Afganistan ve Irak’taki çatışmalardan kaçanlardır.

> Avrupa’daki 5,4 milyon çocuk göçmen 
bölgedeki tüm göçmenlerin yalnızca yüzde 7’sini 
oluşturmaktadır. Avrupa, tüm bölgeler arasında, 
çocukların toplam göçmen nüfus içindeki en düşük 
orana sahip olduğu bölgedir. Dünyadaki çocuk 
göçmenlerin altıda biri Avrupa’da yaşamaktadır.  

Okyanusya

> Çocuk göçmenler Okyanusya’daki tüm çocuklar 
içinde önemli bir paya sahiptir. Bölgedeki her 100 
çocuktan altısı göçmendir.

> Okyanusya’da yaşayan 670.000 çocuk            
göçmen tüm dünyadaki çocuk göçmenlerin      
yüzde 2’sini oluşturmaktadır. 

> Okyanusya’daki göçmen nüfus içinde küçük 
bir paya sahip olan çocuklar, bölgedeki tüm 
göçmenlerin yüzde 8’ini oluşturmaktadır.

> 1990 ile 2015 yılları arasında Okyanusya’da toplam 
göçmen çocuk sayısı 430.000’den 670.000’e 
çıkarken genel göç daha hızlı artmıştır. Bunun 
anlamı, bugün çocukların göçmen nüfus içindeki 
payının 25 yıl öncesine göre azalmış olmasıdır.  

> Okyanusya’da 48.000’in biraz üzerinde mülteci 
yaşamaktadır. Bu toplam içindeki çocuk sayısına 
ilişkin ayrıştırılmış veriler elde bulunmamakla birlikte 
son raporlar bölgede sığınma arayan çocukların 
daha güvenli kıyılara ulaşmak için ciddi tehlikelerle 
karşılaştıklarına işaret etmektedir.  

Okyanusya bölge dışından gelen yaklaşık 

göçmenin 
varış noktasıdır7 milyon

*Avrupa Birliği ve serbest dolaşım bölgesi

Suriye Arap Cumhuriyeti, 
Afganistan ve Irak’tan 
kaçan çocuklar oluşturmaktadır

2016’da Avrupa’daki*
sığınmacı çocukların 
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Tüm dünyada yaklaşık 50 milyon 

çocuk sınırların ötesine göç etmiş ya 

da zorla yerinden edilmiştir - ki bu 

rakam tutucu bir tahmindir. Bu kız ve 

erkek çocukların yarısından fazlası, 

yani toplam 28 milyonu şiddet ve 

güvenlik sorunlarından kaçtı. 

Bu çocuklar mülteci, ülke sınırları 

içinde yerlerinden edilmiş veya 

göçmen olabilirler. Ama onlar     

önce ve istisnasız çocuktur,    

nereden gelirlerse gelsinler ve       

kim olurlarsa olsunlar.

Kapak Fotoğrafı: Addis, Libya’nın kuzeybatı 
kıyısındaki Garabulli kentinde bulunan Alguaiha 
gözaltı merkezindeki bir hücrede kucağında 
30 aylık oğlu Lato ile birlikte oturuyor. Gözaltı 
merkezi, Avrupa’ya gidebilmek için Akdeniz’de 
tehlikeli yolculuğa çıkmaya çalışırken yakalanan 
göçmenleri barındırıyor. Eritreli Addis’in 
artık yalnız bir ebeveyn. Addis ve karısı Lato 
doğduktan hemen sonra Eritre’yi terk etmeye 
karar verdi. Aile Addis’in şoför olarak çalıştığı 
Sudan’da iki sene kaldı. Ardında da Addis’in erkek 
kardeşinin bir süpermarkette çalıştığı Trablus’a 
gitmeye karar verdiler. Ancak eşi Sudan ile Libya 
arasında kamyonla yaptıkları yolculuk sırasında 
yaşamını yitirdi. Eşini aynı yolculuğu yapan başka 
bir adamın yardımıyla kumun altına gömen 
Addis, “Şu anda polis bizi Trablus’a sadece 
200 kilometre uzaklıkta bir kontrol noktasında 
yakaladığı için bu gözaltı merkezindeyim. Hâlâ 
hayalim Trablus’taki kardeşimin yanına yerleşmek 
ve oğluma daha iyi bir gelecek sunmak” diyor. 
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