Σχεδόν 50.000 μετανάστες
απελάθηκαν από την
Κωνσταντινούπολη από τον Ιούλιο
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Σχεδόν50.000 μετανάστες, εκ των οποίων περισσότεροι από 6.000 Σύροι, έχουν απελαθεί από
την Κωνσταντινούπολη, μετά την έναρξη, τον Ιούλιο, επιχείρησης κατά της παράτυπης
μετανάστευσης, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
Σύμφωναμε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, 42.888 "παράτυποι" μετανάστες των οποίων οι
εθνικότητες δεν έχουν διευκρινιστεί, συνελήφθησαν και εστάλησαν στα κέντρα κράτησης
προκειμένου να απελαθούν από την Τουρκία.
Επιπλέον, 6.416 Σύροι τέθηκαν σε προσωρινά κέντρα υποδοχής, ανακοίνωσε το κυβερνείο.
Ουπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο την έναρξη
επιχείρησης κατά των μεταναστών που διαμένουν παράνομα στην επαρχία της
Κωνσταντινούπολης.
Οιτουρκικές αρχές δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που είναι
καταγεγραμμένοι δεόντως στις αρχές της Κωνσταντινούπολης και διώχνουν τους μετανάστες που
είναι καταγεγραμμένοι στις άλλες επαρχίες προς τις τελευταίες.
Οιμετανάστες που δεν είναι καταγεγραμμένοι σε καμιά επαρχία στέλνονται σε κέντρα κράτησης
προκειμένου να απελαθούν από την Τουρκία, εκτός από τους Σύρους που η Άγκυρα δηλώνει ότι
δεν θα στείλει πίσω στη χώρα τους όπου μαίνεται πόλεμος.
ΤονΙούλιο, ο Σοϊλού είχε δηλώσει ότι στόχος της κυβέρνησής του ήταν να απελάσει 80.000
μετανάστες που βρίσκονταν παράνομα στην Τουρκία πριν από το τέλος του έτους.
Μετο μέτρο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια του
τουρκικού λαού ως προς την παρουσία μεταναστών, κυρίως Σύρων, στη χώρα του.
ΗΤουρκία, που αριθμεί 82 εκατομμύρια και πλέον κατοίκους, φιλοξενεί στο έδαφός της
περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια Συρους που διέφυγαν από τον πόλεμο, εκ των οποίων 547.000
είναι καταγεγραμμένοι στην Κωνσταντινούπολη.

ΗΆγκυρα σκοπεύει εν καιρώ να μεταφέρει ένα μέρος των Σύρων που βρίσκονται στο έδαφός της
σε μια "ζώνη ασφαλείας" που θέλει να δημιουργήσει κατά μήκος των συνόρων της, στη βόρεια
Συρία.
ΤονΟκτώβριο, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Διεθνής Αμνηστία και Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (HRW) κατηγόρησαν την Άγκυρα ότι έστειλε με τη βία Σύρους πίσω στην εμπόλεμη
χώρα τους πέρυσι το καλοκαίρι. Οι τουρκικές αρχές διαψεύδουν ότι εξανάγκασαν Σύρους να
γυρίσουν στην πατρίδα τους.
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