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Irregulære migranter, som er i Tyrkiet, rejser ofte videre til EU-medlemslande. Investering i Tyrkiets
hjemsendelsesprogram har en direkte indvirkning på reducering af irregulære migrationsstrømme til EUmedlemsstater. Tyrkiet har især brug for bistand til at håndtere de høje antal af hjemsendelser på
koordineret vis. Tyrkiet har brug for større investeringer for at sikre et velfungerende hjemsendelsesprogram
og til at øge kapaciteten inden for hjemsendelsesfunktioner.
Tyrkiet er inden for de seneste år også blevet destinationsland for irregulære migranter pga. stigende
regional usikkerhed, høj arbejdsløshed, vold og interne konflikter i oprindelseslandene. Antallet af irregulære
migranter udgør således en stor udfordring for Tyrkiet, som hidtil hovedsageligt har været oprindelses- og
transitland, og Tyrkiet må derfor udvide dets institutionelle kapacitet til at håndtere alle aspekter af migration
og beskyttelse. Det samlede antal pågrebne irregulære migranter i Tyrkiet er i løbet af de seneste 5 år nået
1,2 millioner. Langt størstedelen ønsker at tage videre til Europa via Tyrkiet.
Formålet med projektet er at støtte den videre udvikling og implementering af et omfattende nationalt
frivilligt hjemsendelsessystem i Tyrkiet, der involverer alle relevante aktører og fremmer samarbejde mellem
de nationale interessenter. Derudover skal projektet sikre, at Tyrkiet har passende systemer til behandling af
ansøgninger om hjemsendelse, samt midler og kapacitet til at gennemføre hjemsendelsesoperationer,
opfølgning på hjemsendelsesprocedurer og støtte til reintegration for hjemvendte.
Projektets endelige mål er at opnå en stigning i frivillig hjemsendelse fra Tyrkiet for således at mindske
antallet af irregulære migranter til EU-medlemsstater.
Det store migrationspres i Tyrkiet har i 2014 ført til etableringen af en national mekanisme til assisteret
frivillig hjemsendelse og reintegration ved navn DGMM, hvis hovedansvarsområde er forebyggelse af
irregulær migration. Dette mål er kun blevet endnu vigtigere i kraft af det stadig stigende antal irregulære
migranter i løbet af de sidste 5 år. Derfor er det både strategisk og operationelt nødvendigt med styrkelse af
DGMM's migrationspolitikker og operationelle kapacitet inden for irregulær migration, samtidig med at det
sikres, at arbejdet på dette område udføres i fuld overensstemmelse med internationale
menneskerettigheder og EU-standarder.
ICMPD har længe støttet DGMM i styrkelsen af migrationshåndtering i Tyrkiet gennem flere projekter, og har
især spillet en afgørende rolle i implementeringen af et National Assisted Voluntary Return (N-AVR) system i
Tyrkiet. Formålet med N-AVR systemet er at støtte hjemsendelsespraksis og øge antallet af frivillige
hjemsendelser fra Tyrkiet til de primære oprindelseslande for irregulær migration.

