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Alman Bakan Sığınmacılara "Batı 
Toplumuna Entegre Olun veya Sizin 

Çıkarlarınız Zedelenir" Dedi

Sosyal Güvenlik Bakanı Andrea Nahles Mülteciler ve göç-

menler toplumun temel kuralları ve dil kurslarına katılmakta 
isteklerini göstermeye bağlı kalmalı dedi. 

Mültecilerin 
Almanya'ya 2017 
Yılına Kadar 50 

Milyar Dolar 
Maliyeti Olacak 

Kölner İnstitut'un Almanya Eko-

nomisi üzerine yaptığı tahminde 
Mülteciler için yapılan harca-

maların 2016 yılında 22 Milyar 
Euro'yu geçeceği ve 2017 yılında 
ise daha da artacağını ifade etti. 
2017 yılı için beklenen harcama 
50 Milyar Dolar olarak ifade edil-
di. 

Kimsenin Mültecileri Vurmaya Hakkı 
Yok 

AfD Genel Başkan Yardımcısı Jörg Meuthen, Genel Başkan 
Frauke Petry'nin mültecilerin vurulması  konusunda söyledi-
ğinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Daha sonra bu açıklama-

sına ek olarak "sağlıklı iletişim kurma sorunu meydana gel-
diğini" belirterek hiç kimsenin mültecileri vurmaya hakkının 
bulunmadığına işaret etti. 

Hessen'de Kuzey
 Afrikalılar İçin İltica 

Süreci 
Hızlandırılacak 

Bundan sonra Hessen'deki Kuzey 

Afrikalı iltica başvurusu yapan-

lar, mülteciler konusundaki bir 

uzlaşının sonucu olarak yerel yö-

netimlerin sorumluluk alanlarına 

dağıtılmayacak ve ilk kabul mer-

kezlerinde kalma zorunluluğu taşı-

yacaklardır.

Kaynak: Telegraph.co.uk

Kaynak: DPA
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Almanya'da Camiye 
Molotolu Saldırı

Almanya'nın Saar eyaletindeki Neunkirc-

hen kentinde bir camiye molotofkokteylli 

saldırı düzenlendiği açıklandı. Polisin salı 

günü yaptığı açıklamaya göre pazar akşamı 

meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

Bundan sonra Hessen Öncelikli Alım Mer-

kezleri'nde kabul edilecek ve Belediyelere 

gönderilmeyecek. 

Kaynak: NTV

Almanya’da 90’lı Yılların Havası Var

NSU cinayet şebekesinin katlettiği 
dokuz kurbanın yakınlarının emniyet 
birimlerince zanlı işlemi gördükleri-
ni hatırlatan Figen Brandt, “Burada, 
kanıksanmış, ırkçı bir düzenleme 
söz konusu. İnsanlar etnik kökenle-

ri veya ait oldukları tahmin edilen 
kültürleri nedeniyle profesyonelce 
değerlendirmeye tabii tutulmadı. Bu 
bir kurumsal ırkçılıktır. Bu kurumla-

rın ilasıdır” dedi.

Ezan Eylemi Mahkemeden 
Döner mi ?

İslam ve yabancı karşıtı PEGIDA, “Alman-

ya yakında böyle olacak” mesajı vermek için 
Münih’in Marien Meydanı’nda haftada dört 
gün, banttan ezan okutuyor. Şehir İdaresi, mah-

kemeden döner korkusuyla yasaklayamıyor.
Minareden ezan okumak yasak ama PEGIDA, Mü-

nih'in göbeğinde, Marien Meydanı’na kurduğu dört 
hoparlörden, günde üç saat ezan okutuyor. ‘Uyarı 
Nöbeti’ adı altında yaptığı gösteriye ‘tadımlık’ diyor. 
“Bakın şimdiden görün. Almanya yakında ne hale ge-

lecek. İslamlaşacak” diye korku salmaya çalışıyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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İltica Paketi Kabineden Geçti

Kabul edilen pakete göre ‘geçici koruma‘ statüsündeki sığınmacıların ya-

kın aile fertlerini yanlarına almak için Almanya'ya iltica başvurusu tarihinden itiba-

ren iki yıl beklemesi gerekecek. Ancak Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan aile fert-
lerinin kontenjanlar oluşturularak öncelikli olarak Almanya'ya getirilmesi öngörülüyor.

Yabancılara Karşı Yayın: 
Bu Zor Günlerde Gazetecilik Yapmak

Mültecilerin kitlesel sığınmasının ardından Almanya’da halkın tansiyonunun arttığı zamanlarda 

yaşanmaktadır. Bu durumun ilk kurbanlarından biri medyanın güvenirliliği olmaktadır. Yenilenen 

kamu güveni gazeteciler ve okuyucular tarafından verilecek büyük uğraşlara ihtiyaç duyacaktır.

Kaynak: t24.com.tr

Kaynak: Spiegel International
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Nordhein Westfalen'de Neredeyse Her Gün                          
Göçmen Evlerine Saldırı Oluyor

Nodrhein-Westfalen'deki göçmen evlerine aşırı sağcı gruplar tarafından yapılan saldırılara her gün bir 
yenisi ekleniyor. Sadece Ocak ayında bu ve benzeri radikal sağ gruplar tarafından yapılan 33 saldırı 
olduğu kayıt altına alınmıştır.

Kaynak: Die Welt

Üniversite Rektörü Arapça'nın Zorunlu 
Ders Olması Önerisini Sundu 

Özel Hamburg Üniversitesi Rektörü Thomas Strothotte'nin önerisi tartışma yaratabilir. Strothotte'ye 
göre tüm Alman öğrenciler bundan sonra Arapça öğrenmeli.  Son dönemde Almanya'nın tam anlamıyla 
bir göç ülkesi haline gelmesinin bu durumu gerekli kıldığı görüşünde. 

Kaynak: Stern Online
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Alman Güvenlik Servisi Başkanı: 
“Işid Savaşçıları Mülteciler Gibi Kendilerini Gizliyorlar” 

Berlin’de bir terör saldırısı planlama şüphesi üzerine mülteci sığınağında tutuklanan Cezayirli bir 
adamdan sonra Alman Güvenlik Servisi yetkili birimleri, İŞID'in militanlarını mülteci görünümünde 

Avrupa'ya getirdiği konusunda uyardı. Aynı zamanda açıklamasında bir çok ihbar aldıklarını ve dola-

yısıyla çoğu mülteciyi araştırdıklarını belirten Maassen, bu ihbarların büyük bir çoğunluğunun asılsız 

çıktığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Telegraph.co.uk
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Göçmenlere Silah Kullanmak İsteyen Almanlar

Almanların yaklaşık üçte biri si-
lahsız sığınmacıların üzerine ge-

rekirse ateş açılmasından yana.
Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Alman-

ya için Alternatif (AfD) partisinin 
lideri Frauke Petry’nin, emniyet güç-

lerinin ülkeye yasadışı yollardan gir-
meye çalışan sığınmacıların üzerine 
gerekirse ateş açmasının yerinde ola-

cağını açıklaması Almanya’da tepki-
lere yol açmıştı. Ancak yapılan bir 
kamuoyu araştırması, AfD liderinin 
hiç de yalnız olmadığını ortaya koydu.

Alman Kız, Mültecilere İftira Attığını Kabul Etti

Almanya'nın Thüringen Eyaletinde, 

üç mültecinin kendisine tecavüz et-

tiğini öne süren 21 yaşındaki Alman 

genç kız, ikinci sorgulamada yalan 

söylediğini itiraf etti.
Kaynak: Dünya Bülteni

        Kaynak: Dünya Bülteni

Avrupa’da İki Karşıt Grup 
Sokağa İndi: Mesele 
‘Göçmenler ve İslam’

Avrupa’nın dört bir köşesi cumartesi günü göç ve İslam 
karşıtı eylemlere sahne oldu. PEGIDA üyelerinin hemen 
hemen her hafta sokağa indiği Almanya’nın Dresden 
kentindeki eyleme yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı bildi-
rildi. Göçmenleri destekleyen yüzlerce kişi de ‘Ayrım-

cılığa Karşı Dayanışma’ oradaydı. İki grup arasında atmosfer gergin olsa da herhangi bir olay yaşanmadı.
Kaynak: Euronews TR
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Türkçe Maalesef Can Çekişiyor

Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk yaşarken, Türk gençlerinin yüzde 85’i aralarında Almanca 

konuşuyor. 160 bin Türk çocuğundan sadece 60 bini Türkçe dersi görüyor. Türkçe’nin yakın gelecek-

te Avrupa’da unutulacağını söyleyen emekli öğretmen Mehmet Önel, “Türkçe konuşanların kelime 

haznesi 200 ile sınırlı” dedi.

Kaynak: The Telegraph

        Pegida Beklenen İlgiyi Görmedi

İslam ve yabancı karşıtı Pegida'nın 

Avrupa çapında yaptığı eylem çağrı-

sına rağbet beklenen düzeyde olmadı. 

Dresden'de düzenlenen gösteriye 15 

bin civarı kişinin katılması beklenir-

ken 6 bin dolaylarında kişinin katıl-

dığı bildirildi. 

Avrupa'nın diğer kentlerinde de PEGİDA beklenen ilgiyi görmedi. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti 

Prag'da düzenlenen gösteriye bin 500 kişi katılırken, Polonya'da düzenlenen gösteriye de aynı şekilde 

katılımcı sayısı beklenenin altındaydı. 

Kaynak: Haberler.com
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Göçmenlere Yüklenen Uydurma Tecavüz Olayları
Son zamanlar medyaya göçmenlere atfedilen birçok 

tecavüz olayları yansımakta.  "Çocuklarımız Tehlike 

Altında" gibi korku salan cümlelerle manşetten veri-

len haberlerin sonradan bir çoğunun uydurma olduğu 

anlaşılıyor.

Uzmanlar bu olayların  arka planının toplumda özel-

likle aşırı sağ kesimler tarafından huzursuzluk yarat-

mak olduğunu belirtiyor. Olayın sıkıntılı tarafı bo-

zulmuş imajın tekrardan doğruya çevrilmesi zaman 

alıyor. Kaynak: Focus Online

Karnavaldaki Mülteci Karşıtı Tank Geçit Törenine Nazi Tankı 
Damgasını Vurdu

Almanya’nın Steinkirchen Kasabası’nda düzenlenen karnavala katılan araçlar arasında yer alan ‘Nazi 
tankı’, yetkilileri harekete geçirdi. Bir otomobilin üzerinde yerleştirilen karton tankın yan tarafında ya-

zan ‘Mülteci Savunması’ yazısına, sosyal medyada tepki yağdı. Yerel yetkililer, aracın aşırı sağcılarla
bağlantısı olmadığını savunurken, tankın fotoğraları incelenmek üzere savcılığa gönderildi. 
Ayrıca birbirinden farklı Alman şehirlerindeki geçit törenlerinin bazıları şiddetli fırtına ve çok şiddetli 
rüzgarlar yüzünden iptal edildi.

Kaynak:  he Telegraph
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Almanya'da Mülteci Kadınlara Tecavüz İddiası

  

Almanya'ya iltica eden Rus asıllı Nataliya G. isimli gazeteci bayan, buradaki mülteci kampla-

rında kadınlara 'köpek gibi' davranıldığını ve tecavüz edildiğini öne sürdü. Moskova'daki Uk-

rayna'ya destek gösterisinde yaralanan 17 yaşındaki kızı ile Almanya'ya kaçan Nataliya, ilti-
ca başvurusu sırasında kaldığı 4 mülteci yurdunda, kendini güvende hissetmediğini söyledi.

Benzer olayların mültecilerin Avrupa yolcuğuna çıktıkları ilk dönemlerden beri yaşandığı zaman 
zaman haber yapılmaktadır. Yapılan bir mülkata Suriyeli mülteci kadınlar yol boyunca sadece ölüm 
kalım savaşı değil aynı zamanda kadınlık onurlarını korumak için nasıl mücadele verdiklerini anlattı. 
En dikkat çeken örneklerden bir tanesi ise Almanya yolundaki mülteci kafilesinde yer alan bir Suri-
yeli kadının, kocasının borçlu olduğu kaçakçıların onu yolculuk boyunca cinsel ilişki için zorladığını 
anlattığı olay olmuştur.

Kaynak: Dünya Bülteni

Kaynak: Mynet
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Alman Politikacıdan 
Müslüman Taksi 

Şoförüne Hakaret 

Almanya'nın Kuzey Ren-West-
falya Eyaleti (NRW) libe-

ral milletvekillerinden biri-
nin Müslüman taksi şöforuna 

hakaret ettiği ve vurduğu bildirildi.
Taksi şöforu polise şikayette bulunarak, çıkan arbedede kendisini savunmak için Busen'e yumruk 
vurduğunu ve burnunu kanattağını söyledi. Busen de taksi şöforu hakkında şikayette bulundu. Ancak 
milletvekili dokunulmazlığı olduğunu belirten Busen, polis tarafından sorgulanmasını kabul etmedi.

Göçmen Çocuklarının Ailelerini 
Davet Etmesi İçin Uzlaşma Sağlandı

Zor durumlarda reşit olmayan mülteci çocukların sınırlandırılmış koruma ile ailelerini  çağırabile-

cekleri konusunda Alman Koalisyon hükümeti uzlaşmaya vardı. 

Kaynak: Dünya Bülteni

Kaynak: TagesZeitung
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Almanya'da Türk Derneğine Üçüncü Saldırı

UETD'nin Leverkusen şubesine son bir yılda üçüncü defa saldırı düzenlendi.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanya'nın Leverkusen kentindeki şubesine taşlı 
saldırı yapıldı.
Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda binanın pencere camları ve cam kapısı kırıldı. 
UETD Leverkusen Şubesi Başkanı Mehmet Emin Ünlü, şubelerine birkaç yüz metre mesafe-

de polis karakolu bulunduğunu, daha önce iki kez benzer saldırılara uğramalarına rağmen fa-

illerin yakalanıp cezalandırılmamasının saldırganları cesaretlendirmiş olabileceğini söyledi.

Kaynak: Deutsche Welle

Alman Şoför Müslüman Kadına Hakaret Etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otobüs şofö-

rü, başörtülü Müslüman bir kadına hakaret ede-

rek otobüse bindirmek istemedi. Almanya'nın 
başkenti Berlin'in Spandau semtinde bir otobüs 
şöforu, başörtülü Müslüman bir bayana yabancı 
düşmanlığı içeren sözlerle hakaret ederek, otobü-

se almak istemedi. 26 yaşındaki Müslüman ba-

yan, polise başvurarak şikayette bulundu. 

Olayda herhangi bir zarar görmeyen Müslüman 
bayanın şikayeti üzerine polis, şöfor hakkında 
adam yaralama ve yabancı düşmanlığı içeren ha-

karet suçlarından soruşturma başlattı.

12

Kaynak: The Muslim Issue
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Kaynak: Euronews

Almanya’da Mülteciler İçin Asgari Ücret Tartışması Sürüyor

Almanya’da mültecilerin çalışma hayatına entegre edilmesi konusunda hemen her-
kes hem fikir. Fakat konu aldıkları ücrete gelince henüz uzlaşı sağlanabilmiş değil. Ül-
kede Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi mültecilere asgari ücret verilmesi-
ni desteklerken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ise onların “uzun süreli işsizler” 
kapsamında ele alınması gerektiğini belirterek, “asgarinin de altında” çalışmasını teklif etti.
SPD ise bu teklife karşı çıktı. Partinin Genel Sekreteri Katarina Barley yaptığı açıklamada, CDU’nun 
teklif ettiği uygulamanın SPD ile hayata geçirilemeyeceğini belirterek,“Hali hazırda iş piyasasına 
entegre olmakta güçlük çeken mültecileri asgari ücretten yoksun bırakmak, sosyal dayanışmayı teh-

likeye sokar” dedi.

Sosyal Medya’da Hessenpark Açık Hava Müzesine Yönelik 
Karalama Kampanyası

Mültecilerin Alman kültürü ve tarihinin ta-

nıtıldığı Hessenpark açık hava müzesine 
bedava girebilmesi sosyal medyada aşırı 
sağcılar tarafından yoğun bir şekilde tehdit 
içerikli, ırkçı ve ayrımcı içeriklerin paylaşıl-
masına sebep oldu. Tepkilerin merkezinde 
sosyal yardım alan yada engelli bir Almanın 
bile giriş ücreti ödediği yerde sığınmacıla-

rın bedava müzeye girme haklarının olması 
yer almaktadır. Sosyal medyada bir yandan 
Almanya’ya gelen sığınmacı ve mültecilerin 

Alman kültürüne ve yaşam tarzına saygılı olmaları ırkçı söylemlerle dile getirilirken, Alman kültürünü 
anlatan bir müzeye mültecilerin bedava alınıyor olmasına karşı gösterilen bu tepkiler şaşkınlık yarattı.

15

Kaynak: Euronews

Kaynak: DPA
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Almanya'da Sığınmacılardan Rahatsız Olanların Sayısı Artıyor
 

Tanınmış araştırma şirketi ‘İngiliz Populus’un Sputnik Haber Ajansı & Radyo için Almanya’da sığın-

macılarla ilgili yaptığı araştırmadan dikkat çekici sonuçlar çıktı.
Sputnik.Görüşler projesi kapsamında yapılan araştırmada Almanya vatandaşlarının yüzde 41’i, ‘Siz-

ce, hükümet sığınmacıları kapıları açmalı mı?’ sorusuna olumsuz yanıt verdi. Bu oran 2015 yılının 
ekim ayında aynı konuda yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yüzde 35’ti. Böylece, sığınmacıların 
ülkeye kabul edilmesine hayır diyenlerin oranı yüzde 6 artmış oldu. Daha önce aynı araştırma kap-

samında sorulan soruya ‘Evet, kabul etmeli’ cevabını veren Almanların oranı da yüzde 7 azalarak 
yüzde 51’e geriledi. 2015 yılı ekim ayında yapılan araştırmada, sığınmacıların kabul edilmesini sa-

vunanların oranı yüzde 58’di. Bu oranlar, Almanya’da halkın sığınmacılarla ilgili tutumunun negatif 
yönlü değişimine işaret ediyor.

Kaynak: Spitnut News

Almanya'dan 20 Aylık Bebeğe 
Ülkeyi Terk Etmesi İçin 1 Hafta Süre

Arnavutluk'tan kaçarak Almanya'da iltica başvurusunda bulunan Aduart ve Franga çiftinin bebekleri 
Edona, ailesi ülkeye giriş yaptıktan 11 gün sonra Sauerland'da dünyaya geldi. Ancak ailesininn di-
ğer üyelerinin aksine Edona, ülkeyi terk etmesi için kendisine bir hafta süre tanındığını bildiren bir 
mektup aldı. Gerekçe olaraksa Edona'nın 'Arnavutluk'ta tehlike altında olduğuna ilişkin bir kanut 
sunulmadığı' gösterildi. 

Edona’nın ailesi, bir kan davası nedeniyle Arnavutluk’ta tehlikede olduklarını belirterek 2014 yı-
lında Almanya’ya iltica başvurusunda bulunmuştu. Ailenin başvurusu halen inceleniyor. Edona ve 
ailesinin yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin eski Belediye Başkanı Heinrich Nolte ise ailenin 
Almanya’ya entegre olduğuna dikkat çekti. Der Westen’e konuşan Nolte, Edona’nın her iki ebevey-

ninin de çalıştığını, ağabeyinin de burada eğitimine devam ettiğine dikkat çekti.

16
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İlk Aile Ateşesi Atandı

Geçen yılın mayıs ayında Düsseldorf Başkonsolosluğunda resmi olarak açılan Aile ve Sos-

yal Politikalar Ataşeliğine Dr. Sevinç Sanisoğlu atandı. Görevine 1 Şubat’ta başlayan Dr. Sa-

nisoğlu ataşelik görevini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yürüten müşavir Raci 
Mazı’dan devraldı. Geçen yıl açılmasına karar verilen Aile ve Sosyal Politikalar Ataşelik-

leri ilk olarak Düsseldorf’da açılmıştı. Başka yerlerde de ataşelikler açılacağı bildirilmişti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Cinsel Saldırı: Polis Bir Mülteci Yurdundaki Güvenlik 
Güçlerine Yönelik Suçlamaları İnceliyor

Köln şehrinde bulunan bir mülteci 

yurdunda skandal olaylar yaşandı-

ğı belirtilmektedir. Yurttaki kadınlar 

banyo sırasında güvenlik güçlerinin 

cinsel saldırılarına maruz kaldıkları-

nı, bebeklerini emzirirken resimleri-

nin ve videolarının çekildiğini iddia 

etmektedirler. Ayrıca mültecilerin 

kaldığı spor salonunda pislik içinde 

olduğu ifade edilmektedir. 

17

Kaynak: Focus.de
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Alman Ekonomi Profesörleri 
Sığınmacı Akışına Şüpheyle Yaklaşıyor

 Ekonomi Araştırma Enstitüsünün 

(Ifo) sığınmacı kriziyle ilgili anketi-

ne göre, Alman ekonomi profesörle-

rinin yüzde 40'ı sığınmacıların ülkeyi 

olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. 
Merkezi Münih'te bulunan Ifo, 
Alman ekonomi profesörlerinin, 
ülkeye mevcut sığınmacı akışı ko-

nusundaki görüşlerine ilişkin yap-

tığı anketin sonuçlarını yayımladı.Kaynak: Gazete Hamburg

PEGİDA Karşıtı Eyleme Çocuklar da Katıldı 
 

İslam Karşıtı PEGİDA tarafından Berlin'de gerçekleştirilen gösteri 600 karşı eylem-

ci tarafından engellendi. Engelleyen grup içinde çocukların da bulunması dikkat çek-

ti. Karşı grup, Pegida'nın harekete geçtiği caddeyi kapatıp daha fazla ilerlemelerini dur-
durdular.  Çıkan olaylara polis de müdahalede bulundu ve bu sırada bir görevli yaralandı. 
Resmi bir görevliye hakaret eden bir eylemci ile üzerinde bıçak taşıyan iki kişi de gözaltına alındı. 

Kaynak: Tages Zeitung
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Almanya Silah İhracatında Rekor Seviyeye Ulaştı 
 

Almanya, hükümetin “azaltacağız” sözüne rağmen 2015 yılında silah ihracatında rekor seviyeye 
ulaştı. Hükümet, geçen yıl 7.5 milyar Euro’luk silah ihracatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu raka-

mın 2014’e kıyasla neredeyse yüzde 50 artış gösterdiği belirtildi.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin’in ardından silah ihracatında üçüncü sırada yer 
alıyor.

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya'da Mültecilere Yönelik Artan Hoşnutsuzluk 
Merkel'e Geri Adım Attırabilir

İngiliz Populus Araştırma Şirketinin 
Sputnik Haber Ajansı & Radyo için 
Almanya'da sığınmacılara ilişkin 
yaptı. 

Ülkede sığınmacılardan rahatsız 
olanların sayısının arttığını ortaya 
koyan sonuçları dğerlendiren Ham-

burg Hafencity Üniversitesi'nden 
Göç ve Türkiye araştırmacısı Dr. 
Yaşar Aydın, mülteci göçünün ge-

tirdiği zorluk ve sosyal sorunların 
varlığına dikkat çekerek mültecilere 
duyulan hoşnutsuzlukta Pegida'nın; 
kaygı da ise Işid faktörünün de ol-
duğunu ekledi. 

Kaynak: Gazete Hamburg
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Sığınmacıların Tacize Uğraması Protesto Edildi
 

Almanya'nın Köln kentindeki bir sığınmacı yurdundaki kadınların güvenlik görevlileri tarafından 
tacize uğradığı iddiaları üzerine  "Sığınmacılar Hoşgeldiniz" inisiyatifi tarafından protesto gösterisi 
düzenlendi.

Yangına Alkış Tuttular

Almanya’nın doğusundaki Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde sığınmacıların kalması için 
hazırlanan bina, çıkan yangında tamamen yandı.Yangının çıktığı sırada bina boş olduğu için yarala-

nan veya ölen olmadı. Saksonya Başbakanı Stanislaw Tillich, yaklaşık 300 sığınmacı için hazırlanan 
binadaki yangını izleyenlerin alkış tutması ve gülmelerini “iğrenç ve çirkin bir hareket” olarak nite-

lendirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye erlerinin görevini yapmasına zorluk çıkaran üç kişiyi olay 
yerinden uzaklaştırdı, iki kişiyi de polise mukavemetten gözaltına aldı.  Polis, olayın kundaklama 
ve aşırı sağcı saldırı da dahil olmak üzere tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı.Yangının çıkış 
sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Gazete Hamburg
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Almanya'da NSU Cinayetlerinde 
Şüpheler Giderilemedi 

Federal Alman Meclisi NSU Cinayetlerini Araştır-
ma Komisyonu Başkanı Binninger “11 yıla yayılan 
bir sürede işlenen 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve 15 
banka soygunu olmak üzere toplam 27 suçun gerçekten de sa-

dece üç kişi tarafından işlendiğiyle ilgili şüphelerimiz var.” dedi.

AfD Sachsen-An-
halt'de SPD'yi 
Geride Bıraktı

Sachsen-Anhalt'ye eyalet se-

çimlerine az bir süre kala ya-

pılan bir anket çalışmasında 

CDU ve SPD'nin anketlerde 

gerilediğini ve AfD'nin yükse-

lişte olduğunu belirtti. 

Almanya'da İnsan Hakları ve 
İnsani Yardımlar Sorumlusu İstifa Etti

Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardımlar Sorumlusu Straesser, iktidarın sığınmacı 

politikasına tepki amacıyla istifa ettiğini dile getirdi. 

Kaynak: Gazete Hamburg

Mülteci Otobüsünden Dışarı Çıkmak İstemiyordu

Saksonya Eyaletindeki Clausnitz'e 
gelen mültecilere hayallerinin suya 
düşdüğünü belirtiyorlar. 
Otobüste bir polisin  şiddetine ma-

ruz kaldıklarını belirttiler. 

Temiz yeni boyanmış mülteci yurt-
larına yerleştirilince yeni bir hayata 
adım attıklarınıa inandıklarını ama 
daha sonra Clausnitz'de kaldıkları 
yerde  bölge sakinlerinin nefret söy-

lemleriyle karşılaşınca hayallerinin  
suya düştüğünü belirtiyorlar.  Kaynak: Gazete Hamburg
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Irkçılığın Kökü Kurutulmalı 

Alman Hıristiyan Birlik Partili (CDU) Federal Milletvekili Ce-

mile Giousouf, Saksonya Eyaleti’nde yaşanan ırkçı olaylar vesi-
lesiyle Saksonya Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich’e  “Lütfen 
bu konuda artık harekete geçin…Ülkemizi dehşete düşüren yeni 
bir olayı beklemeksizin, ivedilikle hukuk devletinin sağladığı 
tüm imkanları seferber etmeli aşırı sağcılığın kökünü kurutmalı-
yız” diyen bir mektup yazdı.

Gül Gibi Eylem 

Avrupa Birliği yurttaşı olmayan 
göçmenler için Kuzey Ren Vest-
falya (NRW) eyaletinde yerel 
seçim hakkı kampanyası yürüten 
NRW Yerel Seçimlere Katılma 
Girişimi, eyalet meclisi önün-

de yerel seçim hakkı taleplerini 
dile getiren güllü eylem yaptı.

     Göçmenler Mültecilere Karşı 

Almanya'da göçmen asıllı Almanlar da yeni gelen göçmen ve mültecilere tepkili. Oysa onların da bü-

yük çoğunluğu savaş yüzünden ülkelerinden kaçmıştı.
Savaş, tahribat, kaçış… Darko Tolic bütün bunları yaşamış. 1990'lı yılların başlarında Bosna'daki 
memleketinde Sırplarla Hırvatlar arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken babası beş yaşındaki 
Tolic ve kızkardeşini Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan büyük babalarının yanına 
getirmiş. Baba savaşmak üzere Doboj'a dönmüş, anne Almanya'da kalmış ve bir hastanede hastabakı-
cılık yapmaya başlamış.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Sabah Gazetesi

Kaynak: Deutsche Welle

23



DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ    ŞUBAT

20

Almanya'ya Irkçılık Eleştirisi
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty Internatinal) son haftalarda göç politikasını sertleştiren ve ırk-

çı saldırıların hızla arttığı Almanya’yı sert şekilde eleştirdi. Örgütün Almanya masası tara-

fından yapılan açıklamada, Merkel hükümetinin geçen sonbahar aylarında sığınmacılara kar-
şı gösterdiği hoşgörülü politikadan vazgeçerek, mülteci sayısını sınırlamak için artık “katı ve 
dışlayıcı” bir çizgi izlediği ve insan haklarının korunması ilkesinden uzaklaştığı öne sürüldü.

Köln'de Yaşanan Yılbaşı Olaylarında İlk Ceza

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi yaşanan gasp ve taciz olaylarına ilişkin yürü-

tülen soruşturmalar kapsamında açılan davalarda ilk karar çıktı. Köln Asliye Ceza Mah-

kemesi'nde görülen davada, bir kadının cep telefonunu çalmaktan yargılanan 23 yaşında-

ki bir Faslı, 6 ay hapis ve 100 Euro para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası tecil edildi. 

Kaynak: Haber24

Kaynak: Hürriyet Gazetesi
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Almanya'da İki Camiye Daha Irkçı Saldırı
Almanya’da camilere yönelik süren ırkçı saldırılarda son olarak Saksonya ve Saar-
land eyaletlerinde iki cami kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saarland’ın Dil-
lingen kasabasındaki Hacı Bayram Camii’ne, domuz eti ve Türkçe – Almanca hakaret-
ler içeren yazılı materyalleri bırakan saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaşmayı başardı.

  Almanya'da Tescilli 130 Bin Mülteci Kayıp
Almanya'da kaydı yapılan her 12 mülteciden birinin nerede olduğunun bilinmediği ortaya çıktı. Sol 
Parti tarafından Federal Parlamentoya verilen bir soru önergesine Federal İçişleri Bakanlığından ve-

rilen cevapta, geçen yıl kaydı yapılan 1,1 milyon mülteciden yaklaşık 130 bininin nerede olduğunun 
bilinmediği bildirildi.

Mülteciler Neden Hıristiyanlığa Geçiyor
Mültecilerin arasında Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle 
yüzme havuzunda vaftiz edilmek için mültecilerin uzun kuyruklar oluşturduğu söyleniyor. Bu şekilde 
mülteci olarak şanslarının artacağı kanısındalar. 

Kaynak: Amerikanın Sesi 

Kaynak: Focus
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2030'da Alman Kalmayacak

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Erika Steinbach'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğ-

raf, Hintlilerden oluşan kalabalık bir grubun ortasında kalan beyaz bir çocuğu gösteriyor. Fotoğrafın 
üstünde "Almanya 2030", altında ise "Sen nereden geliyorsun?" yazılı.

Nefret Pazara İndi...

Almanya'nın Köln kentinin Nip-

pes semtindeki pazarda ve çev-

resinde başörtülü kadınların 

ellerine nefret içerikli notlar tu-

tuşturulmaya başlandı. Kağıtlar-

da hakaret ve aşağılama içeren 

sözlerin yer alması tepki çekti. 

Üzerinde, "Kendine bir bak. İğ-

renç görünüyorsun. Sen buna 

entegrasyon mu diyorsun? Al-

manya'da yaşıyorsun" yazılı ka-

ğıtlarla ilgili Köln Emniyeti so-

ruşturma açtığını duyurdu. 

     Göçmenlere Kapımız Açık

Almanya'nın Fankfurt kentinde bulunan Türk-Alman İşadamları 

Derneği'nde 'Seçimler ve Göçmenler' konulu düzenlenen toplan-

tıda  konuşan Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş (SPD); 

Almanya’da federal yapı nedeniyle insanların yerel seçim gününü 

unuttuğunu, partilerin göçmenlere gitmesi, onların dilini konuş-

ması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Kaynak: Hurriyet Gazetesi
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