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A guerra civil na Síria ocasionou o deslocamento forçado de milhões de pessoas,
tanto interna, quanto externamente. Atualmente, encontram-se em solo turco, mais de 3
milhões de refugiados sírios, sendo a Turquia a maior receptora mundial deste fluxo
migratório (UNHCR, 2018). Tal situação traz preocupações à União Europeia (UE)
relativas à migração irregular, com origem na Turquia (İÇDUYGU, MILLET, 2016).
Esse fator se associa principalmente devido à securitização da migração, reforçada depois
do 11 de setembro, onde os imigrantes são vistos como fatores de insegurança (FGV,
2012). Nesse contexto, em março de 2016, foi assinado um acordo entre UE e a Turquia,
tendo como um dos principais objetivos frear a chegada de imigrantes “indesejados” no
território europeu (EC, 2016). No bojo desse acordo, a Turquia, ao atender os interesses
do bloco, seria compensada financeira 1 e politicamente2.
Nos debates sobre as motivações relacionadas à ajuda externa, encontramos que,
frequentemente, a ajuda externa está condicionada a interesses do doador (DEGNBOLMARTINUSSEN, ENGBERG-PEDERSEN, 2003; HAYTER, 1971; KENNAN, 1971;
LANCASTER, 2007). Por isso, após a análise dos relatórios, dos anos de 2016 e 2017,
relativos à implementação deste acordo, um dos propósitos desta pesquisa é analisar
alguns dos principais objetivos desta ajuda e como estes foram se transformando no
decorrer dos meses. Desde o seu esboço, este acordo tem gerado controvérsias,
principalmente, no que se refere ao respeito dos direitos humanos (DW, 2016; GOGOU,
2017). Organismos Internacionais, como a Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados (ACNUR), bem como organizações não governamentais, tais como Médicos
Sem Fronteiras (MSF) e a Anistia Internacional (AI), têm apontado para situações que
vão de encontro ao respeito desses direitos (DW, 2016; MSF, 2016; ONU BR, 2016). Por
isso, outra finalidade deste estudo é analisar a influência destas críticas na implementação
deste acordo, caso esta exista.
A metodologia adotada inclui revisão documental e bibliográfica. Os relatórios da
Comissão Europeia, relativos à implementação do acordo, serão analisados junto aos
relatórios de organismos internacionais, que atuam na área dos direitos humanos.
Também serão mobilizadas literaturas referentes à cooperação internacional, aos
1
2

Inicialmente, com 3 bilhões de euros.
Por exemplo, com avanços no processo de integração do país ao bloco.

interesses presentes nos acordos de cooperação internacional e a influência dos direitos
humanos frente a estes mesmos interesses.
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