
BAKIŞ AÇISI ÖNEMLİ – Kıbrıslılar mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili ne düşünüyor? 

BMMYK Kıbrıs ofisi bugün Kıbrıs’ta bulunan mülteci ve göçmenlerle ilgili halkın bakış açısını 

yansıtan bir rapor yayınladı. ‘Bakiş açısı önemli - Kıbrıslılar mülteciler, sığınmacılar ve 

göçmenlerle ilgili ne düşünüyor?’ başlıklı raporda Kıbrıs’ın nüfusu mültecilere nasıl baktığını 

ve nasıl karşıladığını gösterir.  

Daha önce eşi görülmemiş bir mülteci krizinin yaşandığı bu günümüzde, Avrupalı toplumlar 

yükselen sayılardaki mültecileri kabullenmeye hazırlıklı olmalı ve onlara karşı daha fazla 

anlayış ve dayanışma göstermelidirler. Bundan dolayı BMMYK, mültecilerin yeni ülkelerinde 

hayatlarını kurmalarına olanak sağlamak açısından ev sahibi ülkelerin düşünce ve tutumlarını 

anlamak zorunda.  

Kıbrıs’ta bulunan BMMYK temsilciliği adına RAI Consultants tarafından Hazıran 2015’de 

yapılan anket Kıbrıs’ın her iki toplumunun mültecilerle ilgili düşüncelerini, onların ihtiyaçları, 

Kıbrıs toplumunun parçası olmalarıyla ilgili sağlanan olanakları ve onların katkılarıyla ilgili 

enteresan bulgular ortaya çıktı. Kamuoyu yoklaması gösteriyor ki Kıbrıslıların birçoğu kolayca 

entegrasyonun sağlanmasını desteklemek için yapılması gerekenlerin farkında olmalarına 

rağmen, kendi demografileri ve iş alanındaki rekabetle ilgili de fazlasıyla endişeliler. Öyle 

görünüyor ki yanıtlayanların çoğunun cevabı, aslında yanlış bir algı olarak Kıbrıs’ta çok fazla 

mültecinin oluşuna dayanıyor.  Bir başka ilginç bulgu ve BMMYK’liğini endişelendiren bir 

konu, Kıbrıslıların mültecileri ve göçmenleri şiddet, cezai suçlar ve daha az orantıda, 

hastalıklarla anımsadıkları.  

Araştırmanın daha olumlu bugularından biri, Kıbrıslıların %20’sinin mültecilere ve 

göçmenlere karşı olumlu eğilimde olmalarıdır ki bu, yerel toplum ve mülteci ve göçmen 

toplumları arasındaki iletişim ve diyalogun çoğalmasıyla ilgili iyi bir başlangıç noktasıdır.  

Mülteci ve göçmenlerle ilgili konularda duyarlılığı çoğaltma ve söylentileri yok etme ve Kıbrıs 

toplumunun bir parçası olmalarında mültecileri desteklemek konusunda önümüzde 

yapılacak çok iş var. Bunu başarmak için yetkililer, sivil toplum ve halk tarafından ortak bir 

çaba olmalı.  

Araştırma, ülkeyi temsilen 18 yaş ve üzeri olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkleri kapsadı. 1000 

görüşme ile oluşan örnek sayısı Kıbrıs’ın kentsel ve kırsal tüm bölgelerine oransal dağıtıldı.  

Bulguların özetini burada ve tüm raporu burada bulabilirsiniz.   
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