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Aykut KARAKUŞ 

 

1. YUNANİSTAN’IN YENİ “SINIR ÖNLEMLERİNE” AB’DEN TEPKİ   

Avrupa Birliği, Yunanistan’ın Türkiye sınırında aldığı yeni önlemleri tartışıyor. Associated 

Press tarafından yayımlanan habere göre Yunanistan, Türkiye üzerinden gelen sığınmacıların 

geçişlerini engellemek için sınıra “ses topu” adı verilen bir cihaz kurdu. Haberde, sınıra gözlem 

kuleleriyle desteklenen ve çelik aksamla güçlendirilmiş bir duvar inşa edilmesi için çalışmalara 

başlandığı da belirtiliyor.   

Yunanistan Sınır Polis Teşkilatında görev yapan Binbaşı Dimosthenis Kamargios, sınır 

teknolojileriyle ilgili olarak “ana hedefimiz göçmenlerin ülkeye yasadışı yollardan girmesini 

önlemek. Bunu başarmak için yeni ve modern donanımlar kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

 Durumun medyaya yansıması üzerine, Avrupa Komisyonu Atina’dan bilgilendirme talep 

etti. AB’nin sınırlarındaki altyapı düzenlemelerinin üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu 

hatırlatan Komisyon sözcüsü Adelbert Jahnz, bu kapsamda alınan tüm tedbirlerin temel haklara 

ve iltica hukukuna uygun olması gerektiğine dikkat çekti.  

Associated Press, 31 Mayıs 2021 

KXLH, 31 Mayıs 2021 

EKathimerini, 3 Haziran 2021 

Derek Gatopoulos&Costas Kantouris, (31.05.2021) “In post-pandemic Europe, migrants will 

face digital fortress”, Associated Press. Erişim adresi: https://apnews.com/article/middle-east-

europe-migration-technology-health-c23251bec65ba45205a0    

 

https://apnews.com/article/middle-east-europe-migration-technology-health-c23251bec65ba45205a0
https://apnews.com/article/middle-east-europe-migration-technology-health-c23251bec65ba45205a0
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KXLH, (31.05.2021) “European Union tests new walls, sound barriers to keep migrants out”. 

Erişim adresi: https://www.kxlh.com/news/national/european-union-tests-new-walls-sound-barriers-

to-keep-migrants-out   

EKathimerini, (03.06.2021) “EU concerned about use of anti-migrant sound cannon”. Erişim 

adresi: https://www.ekathimerini.com/news/1162336/eu-concerned-about-use-of-anti-migrant-sound-

cannon/   

 

2. JOSEP BORRELL’DEN ENDONEZYA VE ASEAN ZİYARETİ 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 1-4 

Haziran tarihleri arasında Endonezya’yı ziyaret etti.  Güvenlik ve ekonomi, görüşmelerin 

odağındaki temel noktaları oluşturdu. AB’nin Endonezya ile 30 yıldır ortaklık ilişkisi içinde 

olduğunu hatırlatan Borrell, mevcut potansiyelin “tam olarak kullanılmadığı” ve “çok daha 

fazlasının” gerçekleştirilebileceği görüşünde.  

Yüksek Temsilci’nin bu ziyareti takiben ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ve ASEAN 

Daimî Temsilciler Komitesi ile yaptığı görüşmelerde de “stratejik ortaklık” ve bu temelde 

hazırlanacak somut eylem planları ele alındı.  

Endonezya, 2022 ve 2023 yıllarında sırayla G20 ve ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri 

Birliği) başkanlıklarını üstlenecek.  

Avrupa Dış Eylem Servisi, 31 Mayıs 2021 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 2 Haziran 2021 

European External Action Service, (31.05.2021) “High Representative/Vice-President Josep 

Borrell to visit Indonesia and ASEAN”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99277/high-representativevice-

president-josep-borrell-visit-indonesia-and-asean_en  

European External Action Service, (02.06.2021) “HR/VP Josep Borrell concludes his first visit 

to Indonesia and ASEAN”. Erişim adresi: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/99361/hrvp-josep-borrell-visits-indonesia-and-asean_en  

 

3. AVRUPA BİRLİĞİ “DİJİTAL CÜZDAN” PROJESİNİ AÇIKLADI 

Avrupa Birliği, Çarşamba günü “dijital cüzdan” projesini tanıttı. 27 üye ülkenin tamamında 

kullanılması beklenen uygulama ile AB genelinde hem kamu sektörüne hem de özel sektöre 

ilişkin çeşitli hizmetlerden faydalanmak mümkün olacak.  

Ulusal kimliklere ek olarak ehliyet, diploma ve banka hesabı bilgilerini de içermesi 

öngörülen dijital cüzdan sistemine ait altyapının Eylül 2022’ye kadar tamamlanması 

bekleniyor.  

Reuters, 1 Haziran 2021 

The Financial Times, 1 Haziran 2021 

https://www.kxlh.com/news/national/european-union-tests-new-walls-sound-barriers-to-keep-migrants-out
https://www.kxlh.com/news/national/european-union-tests-new-walls-sound-barriers-to-keep-migrants-out
https://www.ekathimerini.com/news/1162336/eu-concerned-about-use-of-anti-migrant-sound-cannon/
https://www.ekathimerini.com/news/1162336/eu-concerned-about-use-of-anti-migrant-sound-cannon/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99277/high-representativevice-president-josep-borrell-visit-indonesia-and-asean_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99277/high-representativevice-president-josep-borrell-visit-indonesia-and-asean_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99361/hrvp-josep-borrell-visits-indonesia-and-asean_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99361/hrvp-josep-borrell-visits-indonesia-and-asean_en
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Reuters, (01.06.2021) “EU set to unveil plans for bloc-wide digital wallet”. Erişim adresi: 

https://www.reuters.com/business/finance/eu-set-unveil-plans-bloc-wide-digital-wallet-ft-2021-06-01/  

Javier Espinoza, (01.06.2021) “EU set to unveil digital wallet fit for post-Covid life”, The 

Financial Times. Erişim adresi: https://www.ft.com/content/0080a5ed-4717-4ba3-9415-

111b6fc82dcf 

 

4. AB VERİ YASALARINI İHLAL EDEN TİKTOK’A HOLLANDA’DAN DAVA 

Hollanda merkezli Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI), Çinli sosyal medya devi 

TikTok’un Avrupa Birliği veri yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek mahkemeye gitme kararı 

aldı. Vakıf, bu kararı Çinli sosyal medya devinin 16 yaşından küçük kullanıcıların veri 

gizliliğini ve güvenliğini ihlal etmiş olmasına dayandırıyor.  

SOMI’nin başlattığı ve 64 bin ebeveynin rıza ve desteğini alan adli süreç çerçevesinde 

TikTok’tan talep edilecek tazminat miktarı 1,4 milyar avro olarak açıklandı.  

Dutch News, 2 Haziran 2021 

Dutch News, (02.06.2021) “Dutch foundation representing over 60,000 parents takes TikTok 

to court”. Erişim adresi: https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/dutch-foundation-representing-

over-60000-parents-takes-tiktok-to-court/ 

 

5. BERLİN SÜRECİ’NİN 2021 YILI ZİRVESİ ALMANYA’DA BAŞLADI. 

Batı Balkanlar’ın AB’ye tam üyelik ve entegrasyon sürecini hızlandırmak amacıyla 

2014’te Berlin Zirvesi’nde alınan karar ile başlatılan Berlin Süreci’nin 2021 yılı Zirvesi “Sivil 

Toplum ve Düşünce Kuruluşu Forumu I: Berlin’e Giden Yol” başlığıyla Almanya Federal 

Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış konuşmasında Almanya’nın Avrupa 

İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, “Birlikte çalışarak demokratik toplumları 

güçlendirebilir ve AB perspektifini geliştirebiliriz.” dedi.  

European Western Balkans, 1 Haziran 2021 

European Western Balkans, 2 Haziran 2021 

European Western Balkans, (01.06.2021) “Civil Society Forum is the essence of the 

#BerlinProcess, says Michael Roth @MiRo_SPD at the opening of #CSFBerlin @AspenInstCE 

@sudosteuropa”, Twitter. Erişim adresi: 

https://twitter.com/EWB_eu/status/1399630012525973504?s=20  

European Western Balkans, (02.06.2021)  “Esch, Brey: EU will continue to support the Berlin 

Process, momentum is in the hands of the region”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/02/ewb-interview-esch-brey-eu-will-continue-

to-support-the-berlin-process-momentum-is-in-the-hands-of-the-region/  

 

 

 

https://www.reuters.com/business/finance/eu-set-unveil-plans-bloc-wide-digital-wallet-ft-2021-06-01/
https://www.ft.com/content/0080a5ed-4717-4ba3-9415-111b6fc82dcf
https://www.ft.com/content/0080a5ed-4717-4ba3-9415-111b6fc82dcf
https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/dutch-foundation-representing-over-60000-parents-takes-tiktok-to-court/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/dutch-foundation-representing-over-60000-parents-takes-tiktok-to-court/
https://twitter.com/EWB_eu/status/1399630012525973504?s=20
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/02/ewb-interview-esch-brey-eu-will-continue-to-support-the-berlin-process-momentum-is-in-the-hands-of-the-region/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/02/ewb-interview-esch-brey-eu-will-continue-to-support-the-berlin-process-momentum-is-in-the-hands-of-the-region/
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6. AB’DEN MOLDOVA’YA MALİ DESTEK  

Avrupa Komisyonu Moldova’ya 2021-2024 yılları arasında 600 milyon avroluk yardım 

sağlanacağını duyurdu. AB, 2020 yılında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 

Moldova’ya yaklaşık 127 milyon avro tutarında yardımda bulunmuştu. 

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yardım 

planının Moldova’nın adli reformlarını, istihdamını ve eğitim sektörünü destekleyerek 

ekonomik iyileşmeye katkıda bulunacağını belirtti. 

Avrupa Komisyonu, 2 Haziran 2021 

SeeNews, 2 Haziran 2021  

European Commission, (02.06.2021)  “European Commission announces an Economic 

Recovery Plan for the Republic of Moldova”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2712  

Nicoleta Banila, (02.06.2021).“EU Commission to mobilise 600 mln euro post-coronavirus 

recovery support to Moldova”, SeeNews. Erişim adresi: https://seenews.com/news/eu-

commission-to-mobilise-600-mln-euro-post-coronavirus-recovery-support-to-moldova-

743190 

 

7. AVRUPA BİRLİĞİ IPA III BÜTÇESİNİ ONAYLADI 

Avrupa Birliği Komisyonu, 2021-2027 yıllarında AB’ye aday ülke statüsünde olan 

Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Türkiye, Karadağ ve Sırbistan ile potansiyel aday olarak kabul 

edilen Bosna Hersek ve Kosova’ya 14 milyar 162 milyon avro mali destek sağlanacağını 

açıkladı. 

Birlik; Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) ile aday ve potansiyel aday ülkelere, AB 

üyelik kriterlerini yerine getirme ve Birlik üyeliğinin hak ve yükümlülüklerine uymaları için 

gereken siyasi, kurumsal, yasal, idari, sosyal ve ekonomik reformları benimsemeleri ve 

uygulamaları konusunda destek olmayı amaçlıyor. 

Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Olivér Várhelyi, Katılım Öncesi 

Yardım Aracı’nın Batı Balkanlar ve Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşmayı artıracak, olumlu, 

memnuniyetle karşılanan ve önemli bir gelişme olduğu görüşünde. 

Avrupa Komisyonu, 2 Haziran 2021 

European Western Balkans, 3 Haziran 2021 

Independent Balkan News Agency, 3 Haziran 2021 

European Commission, (02.06.2021) “European Commission welcomes political agreement on 

new €14.2 billion Pre-Accession Assistance Instrument (IPA III)”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2810  

Independent Balkan News Agency, (03.06.2021) “€ 14.2 billion pre-accession assistance to 

Western Balkans and Turkey from EP and EC”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/e-14-2-

billion-pre-accession-assistance-to-western-balkans-and-turkey-from-ep-and-ec/  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2712
https://seenews.com/news/eu-commission-to-mobilise-600-mln-euro-post-coronavirus-recovery-support-to-moldova-743190
https://seenews.com/news/eu-commission-to-mobilise-600-mln-euro-post-coronavirus-recovery-support-to-moldova-743190
https://seenews.com/news/eu-commission-to-mobilise-600-mln-euro-post-coronavirus-recovery-support-to-moldova-743190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2810
https://balkaneu.com/e-14-2-billion-pre-accession-assistance-to-western-balkans-and-turkey-from-ep-and-ec/
https://balkaneu.com/e-14-2-billion-pre-accession-assistance-to-western-balkans-and-turkey-from-ep-and-ec/
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European Western Balkans, (03.06.2021) “European Parliament and Council reach agreement 

on €14 billion IPA III”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/03/european-parliament-and-council-reach-

agreement-on-e14-billion-ipa-iii/ 

 

8. AB, YENİ SCHENGEN STRATEJİLERİNİ BELİRLEDİ  

Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi’ni koronavirüs sonrası döneme hazırlamak için 

çalışmalara başladı. Schengen sistemine dahil olan birçok devlet, yakın zamanda yaşanan 

göçmen krizi ve koronavirüs salgını nedeniyle sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. Bu 

durumun tekrar yaşanmasını engellemek isteyen Avrupa Birliği, Schengen bölgesini daha güçlü 

ve daha dayanıklı kılmayı arzu ediyor.  

Avrupa Komisyonu da bu bağlamda yeni stratejilerini kamuoyuyla paylaştı. Avrupa 

Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson’a göre Schengen mekanizmaları 

“daha esnek” ve “değişimlere daha kolay uyum sağlayabilecek” nitelikte olacak. Üye 

devletlerin sınırlarının kontrollerine sahip olmalarının önemli olduğunu vurgulayan Johansson, 

Avrupa Birliği’nde bu hakkın “son çare” olarak kullanılacağından emin olmak istediğini de 

belirtti.  

Schengen sistemini yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında dış sınırlar, iç önlemler ve 

yönetişimi baz alan üç sütunlu bir yapının oluşturulması öngörülüyor. 

Euronews, 2 Haziran 2021 

The Free Press Journal, 4 Haziran 2021 

Euronews, (02.06.2021) “Brussels unveils plans to reform borderless Schengen Area”. Erişim 

adresi: https://www.euronews.com/2021/06/02/brussels-unveils-plans-to-reform-borderless-schengen-

area   

The Free Press Journal, (04.06.2021) “European Union unveils strategy to reform Schengen 

area”. Erişim adresi: https://www.freepressjournal.in/world/european-union-unveils-strategy-to-

reform-schengen-area  

 

9. DANİMARKA’DAKİ YENİ YASAL DÜZENLEMEYE AB’DEN TEPKİ 

Avrupa Birliği, sığınma talebinde bulunanların “değerlendirme süreci tamamlanana kadar” 

üçüncü ülkelere yerleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının Danimarka Parlamentosunda kabul 

edilmesine tepki gösterdi. Yeni düzenleme, AB sınırları dışında sığınma merkezlerinin kurulma 

riski yarattığı için endişelere neden oluyor.  

Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından tepkiyle karşılanan bu girişimi eleştiren Avrupa 

Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, “AB göç ve sığınma hukukuna aykırılığa” dikkat çekerek 

böyle bir yasa tasarısının hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Komisyonun 

üzerinde çalıştığı yeni göç ve iltica anlaşmasının sığınma hakkını temel bir hak olarak ele 

aldığını belirten Jahnz, Danimarka’da kabul edilen yasa tasarısının yürürlüğe girmeden önce 

Komisyon tarafından detaylı bir şekilde inceleneceğini de sözlerine ekledi.   

CNN, 3 Haziran 2021 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/03/european-parliament-and-council-reach-agreement-on-e14-billion-ipa-iii/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/06/03/european-parliament-and-council-reach-agreement-on-e14-billion-ipa-iii/
https://www.euronews.com/2021/06/02/brussels-unveils-plans-to-reform-borderless-schengen-area
https://www.euronews.com/2021/06/02/brussels-unveils-plans-to-reform-borderless-schengen-area
https://www.freepressjournal.in/world/european-union-unveils-strategy-to-reform-schengen-area
https://www.freepressjournal.in/world/european-union-unveils-strategy-to-reform-schengen-area
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The Guardian, 3 Haziran 2021 

Niamh Kennedy&Tara John, (03.06.2021) “Denmark passes law to move asylum centers 

outside the EU. It still needs another country to agree”, CNN. Erişim adresi: 

https://edition.cnn.com/2021/06/03/europe/denmark-asylum-seeker-offshore-intl/index.html     

The Guardian, (03.06.2021) “Denmark passes law to relocate asylum seekers outside Europe”. 

Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2021/jun/03/denmark-passes-law-to-let-it-

relocate-asylum-seekers-outside-europe  

 

10. FACEBOOK REKABET SORUŞTURMASIYLA KARŞI KARŞIYA 

Avrupa Komisyonu, Facebook hakkında rekabet soruşturması başlattı. Soruşturmanın 

temelinde firmanın kişiselleştirilmiş reklam hizmeti sunmak amacıyla reklam verenlerden 

topladığı verileri kötüye kullandığı iddiası yer alıyor. Facebook’un kendi sosyal ağlarında 

kayıtlı olan kullanıcılardan inanılmaz büyüklükte bir veri seti elde ettiğini belirten Margrethe 

Vestager’e göre bu verilerin rekabet kurallarına aykırı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 

belirlemek gerekiyor. Vestager, sosyal medya devinin topladığı verilerle belirli tüketici 

gruplarını hedef alarak kendi çevrimiçi pazar yeri olan Marketplace’te avantaj sağlayıp 

sağlamadığını özellikle soruşturacaklarını belirtti.  

Bloomberg, 4 Haziran 2021  

Aoife White, (04.06.2021) “EU, UK open first antitrust probe into Facebook in Europe”, 

Bloomberg. Erişim adresi: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/facebook-is-

vestager-s-next-big-tech-target-as-eu-opens-probe n 

 

11. TUNUS CUMHURBAŞKANI AB YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ 

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Avrupa 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile 

Brüksel’de bir araya geldi. Görüşmelerin gündem maddeleri arasında gençlik, eğitim, kültür ve 

ekonomi alanında iş birlikleri yer aldı.  

Kays Said, 2011’den bu yana devam eden AB yardımları için minnettarlığını belirterek 

AB’nin Tunus’un sosyo-ekonomik iyileşmesindeki 3 milyar avroluk katkısına dikkat çekti.  

Avrupa Komisyonu, 4 Haziran 2021  

European Commission, (4.06.2021) “Joint Communiqué on EU-Tunisia relations: ‘For a 

renewed partnership”, Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2845  

 

12. SLOVENYA’DAKİ BASKICI UYGULAMALAR ENDİŞE YARATIYOR 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Slovenya hükûmetini insan 

hakları savunucularının ve sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine saygı duymaya davet etti. 

Komiser gazetecilere yönelik taciz, yıldırma ve ceza davaları, kamuya açık bilgilere erişim 

https://edition.cnn.com/2021/06/03/europe/denmark-asylum-seeker-offshore-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/03/denmark-passes-law-to-let-it-relocate-asylum-seekers-outside-europe
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/03/denmark-passes-law-to-let-it-relocate-asylum-seekers-outside-europe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/facebook-is-vestager-s-next-big-tech-target-as-eu-opens-probe
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/facebook-is-vestager-s-next-big-tech-target-as-eu-opens-probe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_2845
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üzerindeki kısıtlamalara da değinerek, siyasi liderlerin özel sorumluluğuna dikkat çekti. Ayrıca 

Komiser, Slovenya’nın basın ve ifade özgürlüğü konusundaki tutumundan üzüntü duyduklarını 

açıkladı.  

Slovenya’da bağımsız basını hedef alan hükûmet baskısı, Avrupa Birliği’nde endişelere 

neden oluyor.   

Avrupa Birliği Konseyi, 4 Haziran 2021 

Independent Balkan News Agency, 4 Haziran 2021 

Deutsche Welle, 29 Nisan 2021 

Council of Europe, (4.06.2021) “News about the protection of journalism and safety of 

journalists”. Erişim adresi: https://www.coe.int/en/web/media-freedom/-/co-slovenian-

authorities-should-halt-the-deterioration-of-freedom-of-expression-and-media-freedom-  

Independent Balkan News Agency, (4.06.2021) “COE Human Rights Commissioner warns on 

media freedom in Slovenia”. Erişim adresi: https://balkaneu.com/coe-human-rights-

commissioner-warns-on-media-freedom-in-slovenia/  

Deutsche Welle, (29.04.2021) “Slovenia: Press freedom under threat”. Erişim adresi: 

https://www.dw.com/en/slovenia-press-freedom-under-threat/av-57347808  

 

13. AB’DEN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI 

AB Dış İlişkiler Servisi, Dünya Çevre Günü (5 Haziran) vesilesiyle kutlama mesajı 

yayınladı. Çevre kirliliğinin ekosistemleri tehlikeye attığı ve daha önce hiç görülmemiş bir 

şekilde biyoçeşitliliği azalttığına dikkat çeken mesajda, dünyanın her üç saniyede bir futbol 

sahası büyüklüğünde orman kaybettiği vurgulandı. Mesajda ayrıca bu yıl AB Yeşil Haftası 

boyunca yapılan etkinliklerin detaylarına yer verildi. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Twitter üzerinden yaptığı 

paylaşımda AB’nin “biyoçeşitliliği eski haline getirme”, “karaları ve denizleri koruma” ve 

“hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirme” hedeflerinin altını çizdi.  

AB Dış İlişkiler Servisi, 5 Haziran 2021 

European External Action Service, (5.06.2021) “Generation Restoration to make peace with 

nature... Zero Pollution the solution?”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99369/generationrestoration-

make-peace-nature-zeropollution-solution_en  

 

14. AB, NİJERYA’NIN TWITTER YASAĞINI KINADI 

AB, ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda’nın diplomatik misyonları Nijerya hükûmeti 

tarafından sosyal medya platformu Twitter’ın faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alınmasının 

ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Nijerya’nın süresiz Twitter yasağı konusundaki 

endişelerin ifade edilerek “daha güvenli bir Nijerya’ya giden yolun iletişimin arttırılmasından 

geçtiği” vurgulandı. İfade özgürlüğüne ket vurmanın bir çözüm olmadığı ve salgının tüm 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/-/co-slovenian-authorities-should-halt-the-deterioration-of-freedom-of-expression-and-media-freedom-
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/-/co-slovenian-authorities-should-halt-the-deterioration-of-freedom-of-expression-and-media-freedom-
https://balkaneu.com/coe-human-rights-commissioner-warns-on-media-freedom-in-slovenia/
https://balkaneu.com/coe-human-rights-commissioner-warns-on-media-freedom-in-slovenia/
https://www.dw.com/en/slovenia-press-freedom-under-threat/av-57347808
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99369/generationrestoration-make-peace-nature-zeropollution-solution_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99369/generationrestoration-make-peace-nature-zeropollution-solution_en
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dünyayı sardığı bir dönemde diyaloğun ve ifade özgürlüğünün teşvik edilmesinin hayati bir 

önem taşıdığı da verilen mesajlar arasında yer aldı.  

Twitter’ın Nijerya Devlet Başkanı Buhari’nin bir gönderisini silmesinin ardından hayata 

geçen bu uygulama, uluslararası insan hakları savunucuları tarafından da kınandı. 

Wion News, 6 Haziran 2021 

BBC, 6 Haziran 2021 

Wion News, (06.06.2021) European Union, US condemn Twitter ban in Nigeria”, Erişim 

adresi: https://www.wionews.com/world/european-union-us-condemn-twitter-ban-in-nigeria-389797   

BBC, (06.06.2021)  “Nigeria’s Twitter ban: Government orders prosecution of violators”, 

Erişim adresi: https://www.bbc.com/news/world-africa-57368535   

 

 

15. İSVEÇ VE DANİMARKA’DAN “ORTAK ASGARİ ÜCRET” PLANINA TEPKİ 

Avrupa Birliği’nde ortak bir asgari ücret uygulanması amacıyla Avrupa Komisyonu 

tarafından hazırlanan direktif taslağı, İsveç ve Danimarka’da uzun zamandır çeşitli tepkilere 

neden oluyor. Bu alanda bir hukuki düzenleme fikrini reddeden ve gerekirse Avrupa Birliği 

Adalet Divanına başvuruda bulunacaklarını ifade eden işçi sendikaları ve işveren örgütleri, her 

iki ülkede de tüm siyasi sınıfların desteğine sahipler.  

Kuzey Avrupa ülkelerinde maaşlar -sosyal paydaşlar tarafından müzakere edilen- toplu 

sözleşmelerle belirlenmekte. Bir Avrupa Birliği düzenlemesi nedeniyle İskandinav modelinin 

“sarsılmasından” duyulan endişe, söz konusu düzenleme girişimine karşı yürütülen 

kampanyanın temelini oluşturuyor.  

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ortak asgari ücret fikrine karşı olduğunu çeşitli 

platformlarda ifade etmişti.  

Le Monde, 6 Haziran 2021 

Le Monde, 15 Ocak 2020 

Anne-Françoise Hivert, (06.06.2021) “Les Scandinaves refusent de se voir imposer le smic 

européen”, Le Monde. Erişim adresi: 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/06/les-scandinaves-refusent-de-se-voir-

imposer-le-smic-europeen_6083107_3234.html  

Anne-Françoise Hivert, (15.01.2020)  “Les pays nordiques vent debout contre un salaire 

minimum imposé par l’Union européenne”, Le Monde. Erişim adresi: 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/15/les-pays-nordiques-vent-debout-contre-

un-salaire-minimum-impose-par-l-union-europeenne_6025927_3234.html  

https://www.wionews.com/world/european-union-us-condemn-twitter-ban-in-nigeria-389797
https://www.bbc.com/news/world-africa-57368535
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/06/les-scandinaves-refusent-de-se-voir-imposer-le-smic-europeen_6083107_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/06/les-scandinaves-refusent-de-se-voir-imposer-le-smic-europeen_6083107_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/15/les-pays-nordiques-vent-debout-contre-un-salaire-minimum-impose-par-l-union-europeenne_6025927_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/15/les-pays-nordiques-vent-debout-contre-un-salaire-minimum-impose-par-l-union-europeenne_6025927_3234.html

