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Değerli okuyucular,

Yeni sayımızda Haziran, Temmuz ve Ağustos gündemiyle karşınızdayız...

 

Üç ayda öne çıkan başlıkları derlediğimiz bu sayıda ilk olarak  Haziran ayında 

Fransa'da gerçekleştirilen yerel seçimlere yer verdik. Ardından  Avusturya'da-

ki İslamofobik ve ırkçı saldrılar hakkındaki analizimiz yer almaktadır. Konuya 

ilişkin raporlar ve sayısal veriler okuyucu ile paylaşılmıştır. Avrupa'daki bir di-

ğer önemli gelişme ise Temmuz ayında Polonya'da yapılan cumhurbaşkanlığı 

seçimleridir. Seçime katılan adaylar ve seçim sürecine dair değerlendirmeler 

yapılmıştır.  Avusturya'da okulda bir ders içeriğinde kullanılan metinde bahsi 

geçen ifadeler Türkofobi'nin örneğini meydana getirerek bu sayımızda ele alın-

mıştır. Gündem dışı başlıklarımızda ise Avrupa'daki kayıp çocuklar ve Genel 

Eşit Muamele Yasası (AGG) incelenmiştir. Haziran-Temmuz-Ağustos aylarının 

öne çıkan haberlerine ve isimlerine yer verilmiştir. Son olarak ayrımcılık ve göç 

temelarındaki terminolojimiz okuyucuya sunulmuştur. 

 

Sizlere iyi okumalar dileriz...

E 
ditörden...
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GÜNDEM

Fransa Yerel Seçimleri
Fransa’da ikinci turu Haziran ayında yapılan yerel seçimler, Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron ve partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) için bü-

yük bir yenilgiyle sonuçlandı. İki yıl sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı se-

çimlerine de hazırlık olarak görülen yerel seçimlerde yalnızca 3 kentte belediye 

başkanı çıkarabilen Macron’un partisi LREM hiçbir büyük şehirde başarı gös-

teremedi. Uzun zamandır Sarı Yeleklilerin ve protestoların hedefinde olan Mac-

ron ve Fransa hükümeti, pandemi sırasında da yönetim eksikliği ile ilgili yoğun 

eleştiriler aldı. La Havre’da bağımsız aday olarak seçimlere katılan ve yüzde 

58,83 ile seçimleri önde bitiren Başbakan Edouard Philippe, pandemi sürecinde 

en çok eleştirilenlerin başında geliyordu. Bu süreçte kendisi ve bakanlar kurulu 

hakkında 63 suç duyurusu yapılan Philippe, seçimlerden sonra istifasını vererek 

hem La Havre Belediye Başkanlığı görevini seçmiş hem de yerini eski Cum-

hurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye danışmanlık görevinde de bulunan Jean Cas-

tex’e bırakmış oldu. Macron’un özellikle pandemi önlemlerinin hafifletilmesi 

ve normalleşmesi sürecinde etkin rol alan Castex’i Başbakan olarak atamasının 

nedenleri arasında 2020 yerel seçimlerinin en büyük kazananın Yeşiller Partisi 

(EELV) olması gösterilebilir. 

Yeşiller Partisi bazı yerlerde sol partilerle ittifak kurarak girdiği seçimlerde bü-
yük başarı elde etti ve Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Tours, Annecy, 
Besançon ve Marsilya gibi büyük kentlerde seçimi kazandı. Geçen yıl yapılan 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 13,5’ini kazanan Ye-
şiller, bu çıkışını yerel seçimlerde de sürdürerek önümüzdeki seçimlerde potan-
siyelinin arttığını göstermiş oldu.

Kaynak: Euronews
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Büyükşehirlerde kirlilik, iklim değişikliği ve sosyal konulardaki endişelerin ön 

plana çıkması Yeşiller için bir dönüm noktası olurken, küçük yerleşim yerlerin-

de ise büyükşehirlerdeki başarısını yakalayamadı. Montpellier ve Paris gibi yer-

lerde kurdukları ittifakların kazanması Yeşillerin meclis ve konseylerdeki kilit 

rolünü de arttırdı.

İlk turu Mart ayında gerçekleşen seçimlerin ikinci turu salgın nedeniyle ertelen-

mişti. Katılım oranının yüzde 40’larda kaldığı ikinci turda, seçmenlerin birço-

ğunun salgın nedeniyle sandık merkezlerine gitmediği düşünülüyor. Fakat bulaş 

tehlikesinin yanında gençlerin (18-34 yaş) yüzde 72’si ve çalışanların yüzde 

67’si seçimlerde çekimser kalarak sandığa gitmedi. Diğer bir yandan oy veren-

lerin büyük bir çoğunluğu küresel krizin yol açtığı sağlık, sosyal ve ekonomik 

krize rağmen tercihlerine yereldeki problemleri göz önünde bulundurarak karar 

verdi.

Yerel seçimlerin en güzel sonucu ise en büyük 10 kentte seçilen adayların 

1958’den beri ilk defa yarısının kadın olması. Seçim sonuçlarına göre Paris, 

Nantes, Lille, Strasbourg, Biarritz ve Besançon kentleri kadınlar tarafından yö-

netilecek. Büyük kentlerin yanında Périgueux, Guéret ve Quimper kentlerinde 

de belediye meclislerini yine kadınlar yönetecek. 

Seçimlerdeki diğer bir ilk ise aşırı-sağ parti Ulusal Birlik Partisinin (RN) 

100.000’i aşan bir kentte seçim kazanması oldu. Partisinin Perpignan kentinde-

ki zaferini "Gerçekten büyük bir zafer... Gerçek bir destek" sözleriyle kutlayan 

Le Pen, bu zaferin Ulusal Birlik Partisinin büyük yetkileri kaldırabilme kapa-

sitesini gösterdiğini ifade etti. Fakat 2014 yılına göre Paris bölgesinde kontrol 

ettiği tek belediyeyi ve güneydeki başka bir belediyeyi kaybeden RN, güneyde 

kazandığı görece başarıyı Fransa’nın tamamında elde edemedi. 

Fransa’da gerçekleşen yerel seçimlerde Türk siyasetçiler de iki belediyede se-

çim kazandılar. Bağımsız olarak katıldığı seçimlerde oyların yüzde 52’sini alan 

Metin Yavuz, neredeyse 100 yıldır Komünist Parti tarafından yönetilen Paris’in 

banliyölerinden Valenton’da belediye başkanı olarak seçildi. Paris’in 15. Bölge-

sinde Cumhuriyetçiler (LR) adına yarışan Agnes Melek Evren ise oyların yüzde 

53’ünü alarak belediye başkanı oldu.

GÜNDEM

Buğra Kadir KOÇER
DİAM Araştırma Asistanı
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GÜNDEM

Avusturya’da İslamofobik Siyasi Söylemler ve 
Müslümanlara Karşı Irkçı Saldırılar

Avrupa Konseyi’nin bünyesinde bulunan 'Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı 

Avrupa Komisyonu’ (ECRI) yayımlamış olduğu 6. Avusturya raporunda “Siyasi 

söylemler özellikle Müslümanları ve mültecileri hedef alan son derece düşman-

ca imalarda bulunuyor.”1  uyarısında bulunmasından ve bu minvalde giderek 

artan İslamofobi’nin özellikle siyasilerin söylemleriyle endişe verici boyutlara 

ulaşıldığının ifade edilmesinden kısa bir süre sonra, aşırı sağcı Avusturya Öz-

gürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer 16 Haziran tarihinde ger-

çekleştirdiği konuşmasında; "Koronadan korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, 

Kur’an daha tehlikeli.”   ifadesini kullanmıştı.2 

2017 genel seçimle-
rinde aldığı % 26 oy 
oranın ardından 2019 
genel seçimlerinde % 
16,2 oy alan FPÖ’nün 
İslamofobik söylemle-
riyle tekrardan oyları-
nı yükseltme peşinde 
olduğu görüşü hakim 
olsa da, FPÖ’nün İs-
lamofobiyi normalleş-
tirme ve ana akım hale 

getirme çabası içinde olduğu hatta 2019 seçimlerinin ardından kurulan Avustur-
ya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller koalisyonun almış olduğu kararlara bakıldı-
ğında da bu konuda başarılı oldukları dikkatlerden kaçmamalıdır.
Müslümanlara ve Kur’an’a olan sistematik saldırılar tüm Avrupa genelinde artsa 
da, Avusturya özelinde Müslümanlara karşı olan ırkçı saldırılar ile İslamofobik 
siyasi söylemler arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. İslam Düşmanlığı 
ve Müslüman Karşıtı Irkçılık Dökümentasyon ve Danışmanlık Merkezi (Do-
kustelle), 2019 yılı için yayımlamış olduğu raporunda Avusturya’da 1051 İslam 
karşıtı ırkçılık vakasının kaydedildiğini belirtmektedir.3

1 ECRI Report On Austria (Sixth Monitoring Cycle) https://rm.coe.int/report-on-austria-6th-monitoring-cyc-
le-/16809e826f (Erişim Tarihi: 10.07.2020)
2 Koran gefährlicher als Corona”-FPÖ als macht in Wien Stimmung"https://www.vol.at/koran-gefaehrlic-
her-als-corona-fpoe-macht-in-wien-stimmung/6648566 (Erişim Tarihi:10.07.2020)
3 Antimuslimischer Rassismus Report 2019  https://dokustelle.at/reports/antimuslimischer-rassismus-re-
port-2019 (Erişim Tarihi: 10.07.2020)

Kaynak: Reuters
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Müslümanlara karşı ırkçı saldırların en çok yaşandığı zaman dilimi olan Nisan 

(143 vaka) ayında ise, İbiza skandalının ardından görevi bırakmak zorunda kalan 

FPÖ’nün eski Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin “Adım Adım İslam-

laşma” gibi kavramlar üzerinden düzenlediği kampanyalarda kullandığı İslamo-

fobik söylemlerle beraber aynı dönemlerde artışa geçtiği dikkat çekmektedir. 

Yine benzer şekilde Avusturya Ulusal Meclisi’nin okullardaki başörtüsü yasağı 

kararının ardından Mayıs (116 vaka) ayında yüksek vaka sayılarına rastlanılmak-

tadır.

Hiç şüphesiz aşırı sağcıların kullandığı siyasi söylemler İslamofobiyi beslemekte 

ve aynı zamanda  “Kimlikçiler Hareketi" gibi Müslüman ve göçmen karşıtı ırkçı 

oluşumların eylemlerine zemin hazırlamaktadır. Nefret ve kine teşvikten, maddi 

zarar ve fiziksel saldırılara varan geniş bir çerçeveye yayılan suçlarla bağlantılı 

olan Kimlikçiler Hareketi, Avrupa’daki diğer aşırı sağcı gruplarla da yakın ilişki 

içerisinde bulunmaktadır. Üstelik bu tarz aşırı sağcı oluşumların birbirlerini des-

teklemesi sadece Avrupa ile sınırlı kalmamakta, geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda’nın 

Christchurch kentinde bulunan iki camiye düzenlenen ırkçı terör saldırılarıyla 

da bağlantılarından dolayı Avusturya’da soruşturma başlatılmış bulunmaktadır.

GÜNDEM

Kimlikçiler Hareketi”nin Gösterisinden, Viyana, Avusturya
Kaynak: picture-alliance/picturedesk.com/H.Oczeret

Yiğit Cem ESKİCİOĞLU
DİAM Araştırma Asistanı
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GÜNDEM

Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Avrupa’da aşırı-sağın en etkili olduğu ülkelerin başında gelen Polonya’da cum-

hurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu 12 Temmuz’da gerçekleşti. Adaylardan 

hiçbirinin yüzde elliyi geçemediği seçimlerin birinci turunda, oyların yüzde 

43,5’ini alan iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) des-

teklediği Duda ve oyların yüzde 30,4’ünü alan Varşova Belediye Başkanı Rafal 

Trzaskowski ikinci tura kalmayı başarmışlardı. Birinci turda yarışan adayların 

çoğunun desteğini alan Trzaskowski ile başa baş bir mücadele sonunda seçim-

leri kıl payı kazanan Andrzej Duda oyların yüzde 51,03’ünü alarak bir kez daha 

cumhurbaşkanı seçilmeyi başardı. 

İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen ve beş yıl daha bu görevi sürdürecek olan 

Duda, seçim kampanyasının merkezine milliyetçiliği yerleştirdi. Aşırı-sağ söy-

lemleri oldukça etkili kullanan ve 2015’te adayı olduğu PiS (Hukuk ve Adalet 

Partisi) ile birlikte iktidara geldiğinden beri Avrupa Birliği’ne karşı adımlar atan 

Duda seçim kampanyası boyunca Brüksel’e yönelik eleştirilerini devam ettirdi. 

Muhafazakar ve milliyetçilere yönelik kimlik siyasetini ayrımcı bir dille oluştu-

ran PiS adayı eşcinselleri hedef alarak kendi tabanını konsolide etmeyi çalıştı. 

Seçimlere muhalefet partilerinden oluşan Sivil Platform’un (PO) adayı olarak 

katılan Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise öncelikle Duda’nın aşırı-sağ 

politikalarından tedirgin kitleye ulaşmaya çalışırken, seçim kampanyasının mer-

kezine özgürlükler, kadın hakları ve işsizlik konularını yerleştirdi. 

Kaynak: Deutsche Welle
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Pandemi süreci ile bozulan ekonomiden etkilenen küçük işletmelerin sorunlarını sık 

sık dile getiren Trzaskowski, yine pandeminin olası ikinci dalgası için hazırlıkların 

zorunluluklarına vurgu yaptı. 

Katılımın seçimlerin birinci turuna göre daha yüksek olduğu ikinci turda, katılım 

oranı yüzde 64’ten yüzde 68’e çıktı. 11 adayın yarıştığı birinci turda 9 aday ikinci 

tura kalmayı başaramamış, bu adayların 8’i ikinci turda Varşova Belediye Başkanını 

destekleyeceğini açıklamıştı. Bu desteklerle birlikte ikinci tur için büyük bir şans ya-

kalayan Trzaskowski anketlere göre Duda’ya yetişmiş ve kararsızlar seçimin belir-

leyicisi konumuna gelmişti. İkinci turda artan katılım oranları Cumhurbaşkanı Duda 

lehine olurken, kararsızların ikinci tur için anahtar konuma gelmesi ise birinci tur 

seçimlerinde oyların yüzde 6,8’ini alarak dördüncü olan Krzysztof Bosak ve partisi 

Konfederasyon’un (RN) önemini arttırdı. İktidardaki PiS gibi aşırı-sağ bir parti olan 

Konfederasyon, iki küçük radikal partinin birleşmesiyle kuruldu. 

GÜNDEM

Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: Euronews
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GÜNDEM

Paleoliberteryen1  bir parti olan KORWİN ile aşırı milliyetçi bir parti olan Ulusal 

Hareket’in koalisyonu ile ortaya çıkan Konfederasyon ve adayı Bosak seçimle-

rin ikinci turunda açıkça herhangi bir adayı desteklemeyi tercih etmedi. Seçmen-

lerinin çoğu 30 yaş altı genç erkeklerden oluşan Konfederasyon partisi, beyaz 

milliyetçileri ve Neo-Nazi gruplarına yakınlığı ile biliniyor. 

Kararsızların öneminin farkında olan her iki aday da seçimlerin ikinci turu için 

söylemlerini bu yeni duruma göre genişlettiler. Cumhurbaşkanı Duda Konfe-

derasyon’un aşırı milliyetçi tabanına yönelerek nefret söylemlerine daha fazla 

yoğunlaşırken, kendi tabanını da kutuplaşmayı derinleştirerek bir arada tutmaya 

çalıştı. Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise Konfederasyon’un liberter-

yen tabanına yönelik olarak devletin her alanda artan rolüne eleştiriler getirdi. 

Her ne kadar radikal küçük partisinin böylesine önemli bir konuma gelmesi Bo-

sak ve takipçileri için sevindirici olsa da, Polonya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

dünya demokrasisi açısından umut vaat edici bir görüntü ortaya çıkartmıyor. 

Son birkaç yıldır özellikle Avrupa’da yükselmekte olan aşırı-sağ partilerin ya-

nına onlardan daha fazla aşırı politikalar güden yeni partiler eklemleniyor ve 

giderek önem kazanıyor. Polonya örneğinde olduğu gibi iktidara gelmeyi ba-

şaran ve merkez siyaseti ele geçiren aşırı-sağ partiler, kendilerinden daha radi-

kal oluşumların önünü açıyor. Seçmenlerin oy tercihlerini büyük oranda çeşitli 

tabanlara göre değişen korkular yönlendirirken, aşırı-sağ partiler özellikle bu 

korkuları doğrudan veya dolaylı olarak derinleştirerek kendi tabanlarını genişle-

tiyor. İktidara gelen aşırı-sağ partilerin milliyetçi politikaları merkeze yerleştir-

mesiyle, çevrenin aşırı pozisyonu kendi daha radikal milliyetçilikleri doğuruyor. 

Demokrasiler için daha büyük bir tehlike ise özgürlüklere ve farklılıklara vurgu 

yapan partilerden ya da adaylardan geliyor. İktidara gelmek adına gerektiğinde 

bu radikal gruplara göre söylemlerin değiştirilmesi veya genişletilmesi popülizm 

dalgasını güçlendirmekle kalmıyor, radikal grupların kendisine sistem içerisinde 

meşruiyet alanı oluşturuyor. 

1  Muhafazakar kültürel değerleri savunan sağ-liberteryenler

Buğra Kadir KOÇER
DİAM Araştırma Asistanı
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GÜNDEM

Avusturya’da Yükselen Türkofobi
Siyasilerinin yapmış olduğu İslamofobik söylemlerle dikkat çeken ve Müslü-

manlar ile mültecileri hedef alan açıklamaların ardından gündeme gelen Avus-

turya’da yükselen bir diğer tehlike ise “Türkofobi”. “Türk Düşmanlığı” ve 

“Türk Korkusu” gibi kavramlarla birlikte anılan Türkofobi, tıpkı zenofobi ve 

İslamofobi gibi toplumlara özdeş kimliklerin kendilerine yabancı olanlara karşı 

duydukları önyargının, korkunun ve nefretin dışa vurumu olsa da aynı zamanda 

Avusturyalılar ile Türklerin tarihsel süreçte karşı karşıya gelmelerinden de bes-

lenmektedir. Avusturya’daki Türk düşmanlarının, bir takım tarihsel travmalarını 

atlatmakta başarılı olamamalarının sonucu olarak Türklere karşı ırkçılığa varan 

ifadeler ortaya çıkmaktadır.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Villingen Schwenningen belde-

sinde bir ilkokulda arkadaşları ile Türkçe konuştuğu gerekçesiyle ceza alan öğ-

rencinin ardından,  Türklere karşı ayrımcılık vakalarının son örneklerinden biri 

de geçtiğimiz Mayıs ayında Avusturya’nın Graz şehrinde yaşandı. Bir okulda 

dağıtılan ders içeriğinde, “Üç Veba” başlıklı ve “tarihte Graz şehrini saran üç 

büyük veba” altbaşlığını içeren metinde bu üç belanın Çekirge istilası, Osman-

lılar ve Veba olduğundan bahsedilmekte. 
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GÜNDEM

Yiğit Cem Eskicioğlu 
DİAM Araştırma Asistanı

“Çekirge istilası tam geçmişti ki, ortaya yeni ve korkunç bir düşman çıktı; Os-

manlılar. Sen bugün onları Türkler olarak tanırsın. Çok vahşi bir akıncı hal-

kıydılar ve doğudan (Asya’dan) geliyorlardı.” ifadeleri geçen metin ile birlikte 

Avusturya’da öğrenciler arasında açıkça Türkofobinin yayılması ve Türk düş-

manlığının gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır. T.C. Viyana Büyü-

kelçiliğinin ve Avusturya’da yaşayan Türklerin girişimleriyle, Graz şehrinin bağ-

lı bulunduğu Steiermark Eğitim Müdürlüğü, Türklerin çekirge istilası ve veba 

salgınıyla özdeşleştirildiği ırkçı ifadeler içeren ders metninin çıkartılacağını 

açıklamış bulunmaktadır. Fakat Graz’da yaşanan bu gelişme münferit bir olay 

olmanın çok ötesindedir. Avusturya’da eğitim kurumlarında yaşanan ayrımcılık 

vakaları incelendiği zaman son yıllarda ortaya çıkan artış dikkat çekmektedir. 

Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Eşitlik Derneği’nin (IDB-Initiative für ein diskrimi-

nierungsfreies Bildungswesen) raporuna göre, Avusturya’da 2019 yılında eğitim 

kurumlarında en çok etnik köken (%44) ve ardından din ve dünya görüşü (%43) 

nedeniyle ayrımcılık vakaları yaşanmakta ve eğitim alanında en çok ayrımcılığın 

öğretmenler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.

Kaynak: diskriminierungsfrei.at
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Dünyada Her Gün Bir Çocuk Avrupa’da İse İki 

Dakikada Bir Bir Çocuk Kayboluyor

Göç insanlığın varoluşundan bu yana süregelen bir olaydır. Sürekli varlık gös-

teren bu olay savaş, kıtlık, yoksulluk, doğal afet gibi durumlar sonrasında kitle-

ler halinde meydana gelmekte ve göç alan ülkelerde ciddi etkiler yaratmaktadır. 

2011 yılında Suriye’de patlak veren savaş ortamı neticesinde yaşanan kitlesel 

göç, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın karşılaştığı en büyük göç 

hareketliliğini oluşturmaktadır. Özellikle 2014 ve 2015 yılları Suriye’nin kom-

şu ülkeleri başta olmak üzere batılı ülkelerinde mülteci gerçeği ile karşı kar-

şıya kaldığı yıllar olmuştur. Suriye başta olmak üzere pek çok Ortadoğu ül-

kesinde yaşanan kriz ortamları bölge halklarını yerinden etmeye zorlamıştır. 

Yaşanan olumsuz şartlardan en fazla etkilenen grup şüphesiz ki en savunmasız 

konumda olan çocuklardır. Bazıları aileleri ile bazıları refakatsiz şekilde çıktıkları 

bu uzun ve zorlu yolculukta yeni bir yaşam umuduyla saatlerce yürümekteler. Bu 

yolculukta ve yolculuğun sonunda şiddet, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve sö-

mürü gibi birçok tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Korunmaya muhtaç olan 

bu çocuklar göçmen ve mülteci olarak hak ettikleri koruma ve bakıma erişeme-

den kayıplara karışmaktadır. Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019 yılı verilerine göre 

dünyada 79.5 milyon mülteci varken bu sayının yarısını 18 yaşın altındaki çocuk-

lar oluşturmaktadır. Avrupa özelinde yaşayan refakatsiz mülteci çocuk sayısı ise 

Avrupa parlamentosunun en son kabul ettiği rakamlara göre 170 bin civarındadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Refakatsiz çocukların tehlikeli ve uzun yolculuğu ne yazık ki ulaştıkları ülkede 

de devam etmektedir. Bu çocukların en fazla maruz kaldıkları durumlar şiddet, 

cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, kölelik ve organ mafyalarıdır. Avrupa 

ülkelerinin katı tutumu ile karşı karşıya kalan mülteci çocuklar sınır kapısından 

geçiş yapmakta zorlanmakta ve kaçak yollara başvurmaktadır. Bu durum ise ço-

cukları insan kaçakçılarına itmektedir. Para kazanmak için farklı suçlara karışan 

bu çocuklar genellikle fuhuş ve organ mafyalarının eline düşmektedir. 

2015’ten bu yana AB ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla 

olurken 2016 yılında ise Avrupa’ya ulaşan refakatsiz çocuk sayısının 63 bin-

den fazla olduğu ifade edilmektedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 

(AKPM) Türk Heyeti Üyesi Serap Yaşar’ın raportörlüğünde hazırlanan “Avru-

pa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar” raporuna göre; 2015-2016 yılları 

arasında İngiltere’de bin 337, Fransa’da 2017-2019 yılları arasında 6 bin kadar 

ve Almanya’da 11 binden fazla mülteci çocuğun kayıp olduğu tespit edilmiştir. 

2009-2019 yılları arasında İsveç’te 4 bin 659, Hollanda’da 2015-2019 yılları 

arasında bin 600 ve 2018-2019 yıllarında ise İtalya’da 20 bin civarında çocuk 

kaybolurken İspanya’da sadece 2018 yılında 9 bin 218 çocuk kaybolmuştur. 

Rapor aynı zamanda refakatsiz mülteci çocukların %50'sinin Avrupa'daki bazı 

kabul merkezlerine yerleştirildikten 48 saat sonra kayıplara karıştığı ifade ede-

rek dünyada her gün bir çocuğun ve her iki dakikada bir ise Avrupa'da kayıtlı 

mülteci bir çocuğun kaybolduğunu açıklamıştır.

Kaynak: AKPM Avrupa’da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar Raporu
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Mülteci veya göçmen krizi olarak adlandırılan bu süreçte pek çok farklı sorun 

yaşanmaktadır ancak en korunmasız konumda olan çocukların kaybını önle-

mek için çocuğun yararını gözeten uluslararası bir yasal çerçeve oluşturularak 

dünya genelinde var olan bu sorunun bir nebze olsun çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir. Zorlu bir yaşama karşı mücadele eden çocuklar için bu süreç 

her anlamda sorun teşkil etmektedir. İnsan kaçakçılığı, cinsel istismar, tecavüz, 

çocuk işçiliği gibi suçlara karış(tırıl)an bu çocuklar için devletler, uluslararası 

kuruluşlar (Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler vb.), sivil toplum kuruluşları 

harekete geçerek üzerine düşeni yapmalıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakla-

rı Sözleşmesi'ne taraf olan devletlerin çocuğun üstün yararı amacıyla güvenli-

ğini ve refahını temin ederek sorunun çözümüne katkı sağlanması beklenmek-

tedir. Yine aynı şekilde AB üyesi devletlerin katı göç politikalarını (gözaltına 

alınma korkusu, geri gönderme, katı kabul şartları gibi) gözden geçirerek re-

fakatsiz çocukların ülkeye girişlerini kolaylaştırıcı adımlar atmalıdır. Aksi hal-

de bu çocuklar insan kaçakçılarının hedefi haline gelmeye devam edecektir. 

18 yaşından küçük olan korunmaya muhtaç bu grubun mülteci, göçmen, sığın-

macı gibi sınıflandırmalarını göz ardı ederek  "asıl kimliklerinin çocuk" oldu-

ğunu kabul etmek gerekmektedir.

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Genel Eşit Muamele Yasası
Yaklaşık on sene önce Alman hükümeti tarafından onaylanmış olan Genel Eşit 

Muamele yasası adından da anlaşılacağı üzere halkın bütününe din, dil, ırk ayır-

maksızın eşit davranılması hakkındadır. Orijinali Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) olan bu yasanın dayanağı Amsterdam Anlaşması’na kadar 

uzanmaktadır.

Amsterdam Anlaşması 1997 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerince imzalan-

mış olup 1999 yılında yürürlüğe girmiştir. Antlaşma, Avrupa Parlamentosu'nun 

birey hak ve özgürlükleri, demokrasi gibi alanlardaki yetkisini arttırmıştır. İm-

zalandığı döneme bakıldığında Avrupa ülkelerine iş gücü olarak gelen diğer 

ülke vatandaşlarının yoğun olduğunu açıkça görebiliriz. AB vatandaşlığı gibi 

konular üzerine yeni vurgular yapmıştır. İşçi çalıştırma, özgürlük, güvenlik ve 

adalet alanı oluşturulması, ortak dışişleri, güvenlik politikası ve genişleme ham-

lesinde, AB kurumlarına yenilikler yapılması gibi konular da bu antlaşmada 

hükme bağlanmıştır. 

Afganistan, Irak, İran ve son 

dönemlerde Suriye gibi ülke-

lerden Avrupa’ya özellikle Al-

manya’ya göçler artmıştır. Bu 

sebeple 2006 yılında Amster-

dam Antlaşması yetersiz gel-

meye başlamıştır. Genel Eşit 

Muamele Yasası (AGG) ayrım-

cılığa karşı standart korumanın yasal çerçevesini oluşturmuştur. Her ne kadar 

genel anlamda eşitlik hakkında olsa da 2006 yılı sonrasına bakıldığında Alman-

ya’da ırkçılığın  azaldığını değil arttığını gözlemleyebiliriz. Öyle ki 2013 yılın-

da kurulmuş şimdilerde ise adını sık sık duyduğumuz Almanya için Alternatif 

Partisi (AfD), aşırı sağ partisi olarak parlamentoda yer almaktadır. Yaklaşık 10 

senedir yasa ise birçok alanda eşitlik sağlanmaya çalışılsa da arttan ırkçılık ve 

tehdit mektuplarının varlığına bakıldığında akıllara “yasa ne kadar uygulanıyor 

veya yasa maddeleri ne kadar caydırıcı?” gibi sorular gelmektedir. AGG’nın 

içeriğine bakıldığında Almanya; ırkçı sebeplerden veya etnik köken, cinsiyet, 

din veya dünya görüşü, engellilik hali, yaş veya cinsel kimlik (eğilim) nedeniyle 

mağdur edilen insanları korumaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sol kanat partileri özellikle Sol Partisi, Genel Eşit Muamele Yasasının geliş-

tirilmesi ve maddelerin daha caydırıcı olması gerektiğini düşünmektedir. Öyle 

ki konuya ilişkin 2016 yılından beri birkaç kez bildirge yayınlamışlardır. Sol 

Partisi üyesi ve Almanya Parlamentosu Federal Milletvekili olan Gökay Akbu-

lut, 29.01.2020 tarihinde “Genel Eşit Muamele Yasası’nın (AGG) Güncellen-

mesine Dair” başlıklı basın bildirgesini yayınlamıştır. Bildirgesinde Almanya’da 

yaşayan her üç göçmenden birinin kiralık daire ararken ayrımcılığa uğradığını 

normalde de kiralık daire bulmanın zor, göçmenler içinse daha zor olduğundan 

bahsetmiştir. Irkçılığın doğrudan veya dolaylı yollardan yaşandığını ifade eden 

Akbulut, ev sahiplerinin göçmen bireylerin evi kiralamaktan vazgeçmeleri için 

uyguladıkları psikolojik baskıyı örnek vererek yaşanan ırkçı vakaları eleştirmek-

tedir.  Sol Partisi olarak Federal anlamda yasanın güncellemesini gerektiğini öne 

sürmüştür. 

Yasanın uygulandığını ancak “genel” bir yasa olduğu, daha çok bireylerin fizik-

sel anlamda uğradığı ayrımcılığı ele aldığı, günümüzde yaşanan ayrımcılık ve 

ırkçılık suçlarına karşı yetersiz kaldığı ifade edilmelidir. Bahsettiğimiz gibi işçi 

göçü ile gelen göçmenlerin yoğun olduğu dönemden kaynaklı olarak yasa daha 

çok iş yerinde yaşanan veya yaşanabilecek ırkçılık konularında detaylandırılmış-

tır. Psikolojik baskı veya sosyal medya üzerinden gerçekleşen ayrımcılığa dair 

herhangi bir maddesi bulunmamaktadır. Oysaki ayrımcılık belirli alanda sınır-

landırılamaz veya belli bir alanda yaşanmamaktadır aksine insanın olduğu her 

alanda ayrımcılığı gözlemleyebiliriz. 

Gülenber HAN 
DİAM Araştırma Asistanı
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Berlin’de Binlerce Kişi Korona Kısıtlamalarını Protesto Etti 
Berlin’de korona kısıtlamalarına karşı yapılan protesto sonrasında polis ve katı-

lımcılar arasında bir tartışma çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada 17 Ha-

ziran tarihinde Berlin’de gerçekleşen protesto yürüyüşüne yaklaşık 20 bin insan 

katıldığını belirtildi. Fakat protestoyu düzenleyen gruplar polisin yalan söyle-

diğini vurgulayarak asıl sayının 1,3 milyon olduğunu açıkladı. Yanlış bilgi ver-

mekle suçlanan Berlin polisi yaptığı açıklama ile önceliklerinin güvenlik olduğu 

ve bu sebeple de katılımcı sayısı konusunda herhangi bir yanlışlığın yapılmadığı 

ifade edilmiştir. Bunun üzerine Berlin Gazetesi alanda araştırma yaparak en faz-

la 300 bin protestocunun olabileceği açıklamasında bulundu.

CDU Partisinde Zorunlu Kadın Oranı Belirlendi 
CDU partisi, 2025 yılına kadar parti içindeki kadın oranını  %50’ye yükselte-

ceklerini açıkladı. Parti içinde uzlaşmaya varılarak ilk etapta 1 Ocak 2021 tari-

hinden itibaren kadın oranını %30’a çıkarılacak. 2023 yılında %30’dan %40’a 

ulaşıldıktan sonra 2025 yılının başında CDU partisinin  %50’sinin kadın vekil-

lerden oluşacağı kararına varıldı. Seçimlerde kesinleşen yüzdelere ulaşılmazsa, 

gerçekleşen seçimler geçersiz sayılarak tekrar seçime gidilecek. Üçüncü seçim 

turunda hala belirlenen kadın oranına ulaşılmadıysa seçim sonuçları kabul edi-

lecek. 

Alman Ordusundaki Aşırı Sağ
Almanya Askeri İstihbarat Servisi 

MAD Başkanı Christoff Gramm, 

askeriyenin içerisinde bulunan aşı-

rı sağcılar hakkında açıklamalarda 

bulundu. Farklı bir boyut aldığını 

söyleyen Gramm, şuan askeriyede 

yaklaşık 600 aşırı sağcı ve kendile-

rine “Reichsbürger” adını veren askerlerin var olduğunun düşünüldüğünü açık-

ladı. Anayasaya ve ülkenin değerlerine saygısı olmayanın askeriyede de yeri 

olmadığını vurguladı. Bununla birlikte KSK adını taşıyan özel kuvvetlere odak-

landıklarını ve araştırdıklarını belirtti. 1400 askerden oluşan özel kuvvetlerde 

daha önce aşırı sağcı olayların geçekleştiği bilinmektedir. Özel kuvvetlerde bu-

lunan 20 kişiden şüphelenilse de istihbarat servisiyle iş birliği yapacak ve şüp-

heliler hakkında bilgi verebilecek olan askerlerin zor bulunduğunu belirtmiştir. 

Kaynak: Zeit Online
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CDU Parti Üyesine Lobicilik Suçlaması 
CDU Parti Üyesi ve Mil-

letvekili Philipp Amthor, 

lobicilik ile suçlanıyor. Al-

manya Federal Parlamento-

su’nda konuşan “Die Linke” 

milletvekili Dietmar Bart-

sch, Philipp Amthor’un bu 

konuya açıklık getirmesi-

nin önemini vurguladı. Mil-

letvekili olmakla yetinmeyen siyasetçi bir Amerikan bilişim şirketinde çalışmasıy-

la sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bunun sonucunda özür dileyerek aynı zamanda 

bir hata olduğunu belirtikten sonra çalıştığı şirketten istifa etmişti. Ona verilen his-

se alım hakkını da iade ettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Almanya’da gerçekleşen 

bir terör saldırısını soruşturan inceleme kurulundan da geri çekileceğini vurguladı. 

Kaynak: Spiegel

NSU 2.0 Adı Verilen Tehdit Mesajları 
NSU Terör saldırısında hayatını kaybeden Enver Şimşek’in Avukatı Seda 

Basay Yıldız’ın mail yoluyla aldığı tehdit mailinin üzerinden iki yıl geç-

ti. Avukatın almış olduğu mailin polis şubesinde bulunan bir bilgisayardan 

gönderildiği ortaya çıkmıştı. Seda Basay Yıldız ile başlayan tehdit mesaj-

ları artık birçok sanatçı ve siyasetçiye de ulaşmaktadır. Bir birine benzeyen 

bu mesajları alan kişiler genellikle İslamafobi, ırkçılık gibi konulara savaş 

açan kişilerden oluşmaktadır. Polis, NSU 2.0 notuyla gönderilen 69 tehdittin 

mevcut olduğunu bilmektedir. Bu olayı çözmek için yaklaşık 60 memur gö-

revlendirildiği halde şimdiye kadar bir şüphelinin tespit edilemediği açıklandı. 

Olaf Scholz SPD Partisinin Başbakan Adayı 
Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Twitter üzerinden başbakanlık adaylığını 

açıkladı. SPD partisine üye olan Scholz geçmişte parti içinde sorunlar yaşasa da 

Twitter’da yapmış olduğu açıklamada bu karara oy birliğiyle varıldığını vurgu-

ladı. Pandemi sürecindeki başarılı kriz yönetimi yapılan anketlere yansımış ve 

toplum tarafından parti içerisindeki en sevilen isim olarak gösterilmiştir.  CDU 

ve Yeşillerin ardından en çok oy olan SPD kırmızı-kırmızı-yeşil bir ittifak dü-

şünmektedir. Ancak SPD partisinin %15’lik oy oranı nedeniyle başbakan adayı-

nın %18’lik oy oranına sahip Yeşiller partisinden olabileceği düşünülmektedir.  
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Svetlana Tikhanovskaya Kimdir? 
1982 doğumlu Rus siyasetçi Svetla-

na Tikhanovskaya’nın asıl mesleği 

İngilizce öğretmenliği ve tercüman-

lıktır. İki çocuk annesi olan Tikhano-

vskaya’nın eşi cumhurbaşkanlığına 

adayken izinsiz gösteriye katılmakla 

suçlanarak tutuklanmış ve bunun üzerine seçimlerdeki adaylığı düşürülmüştür. 

uzun uğraşlar sonucunda yerine eşi Svetlana aday seçilmiş ve birçok kadın des-

tekçiyi arkasına almıştır. Eşini hapishaneden kurtarmak, özgür ve adil seçimler 

için Beyaz Rusya Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyleyen Tikhanovskaya, 

başta Belarus olmak üzere kadınların başrolde olduğu yeni bir siyasi aktivizmin 

önemli sembollerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tikhanovskaya bağımsız 

olarak çalışmasına rağmen, Belarus'un siyasi muhalefetinin tüm yelpazesinden 

destek almıştır. Fakat Rusya’nın şu anki Cumhurbaşkanı Lukaşenko’ya meydan 

okuyan Svetlana kendisinin ve çocuklarının tehdit edildiğini söyleyerek Litvan-

ya’ya gitmiştir. ‘Çocuklarım için ülkemi terk ettim’ ifadesini kullanan siyasetci 

seçimin hileli olduğunu söylemektedir. Bunun yanında AB de bu seçimin sonuç-

larını kabul etmediğini belirtmiştir. Tikhanovskaya’ya ikinci kez Lukaşenko’ya 

karşı aday olması sorulduğunda bunu istemediğini belirtti. Litvanya’ya gittik-

ten sonra ilk kez ropörtaj veren Tikhanovskaya halkın Lukaşenko’yu iktidarda 

istemediklerini, değişiklik ve özgürlük istediklerini belirtti. Ardından halkına 

güvendiğini ve halkın güçlü bir birlik olduğunu vurguladı.

Andrej Duda Kimdir?
1972 doğumlu Andrej Sebastian Duda Polon-

yalı avukat ve siyasetçidir. 2015 yılından beri 

Polonya Cumhurbaşkanı olarak görev yapmak-

tadır. 2000’lerin başında Özgürlük Birlik Partisi 

ile siyasi kariyerine başlayan Duda 2005 yılında 

Hukuk ve Adalet Partisi’ne (PİS) geçmiştir. 24 

Mayıs 2015 tarihinde yapılan Polonya Cumhur-

başkanlığı seçimlerinde ise görevdeki Bronisław 

Komorowski'ye karşı ikinci tur seçimlerini ka-

zanmışt başkanlığı almıştır. >>
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Polonya’da 2015 yılında yürürlüğe giren ‘İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılacağını 

açıklayan hükümete tepki yağdı. Ülke çapında, özellikle başkentte protestolar 

yapıldı. Fakat Hukuk ve Adalet Partisi’nin LGBT ve kürtaj karşıtı olduğu bi-

lindiği gibi Andrej Duda da bu konuya ilişkin ‘LGBT haklarının komünizmden 

daha yıkıcı bir ideoloji’ olduğunu savundu. Ayrıca Polonya anayasasına eşcinsel 

çiftlerin evlat edinmesini engelleyecek maddeler ekleyeceğinin sözünü vermiş-

tir. 

Avrupa Birliği "Mavi Kart" Uygulaması Nedir?
‘Mavi Kart’ 2009/50/EG numaralı Avrupa Birliği ikamet ve istihdam yönerge-

siyle birlikte 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Mavi Kartın amacı üçüncü ülke 

vatandaşlarına Avrupa’da çalışma olanağı ve oturum izni sağlamaktır. Gelecekte 

beklenen işçi eksikliğini önlemek adına birçok sektörde işçi alımı yapılmakta-

dır. Mavi Kart alınabilmesi için yüksekokul veya üniversite mezunu olma şartı 

aranmaktadır.

Almanya ise 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Mavi Kart adaylarına en az li-

sans mezunu olma şartı getirmiştir. Aynı zamanda yıllık en az 55.200 Avroluk 

brüt kazanç kısıtlaması getirilmiştir. Doktor, mühendis, matematikçi gibi rağbet 

görmeyen mesleklerde ise yıllık 43.056 Avroluk bir alt kısıtlama vardır. Mavi 

Karta sahip olan işçi ve ailesi, kaldığı ülkede oturum izni aldıktan sonra gele-

ceğini o ülkede kurabilmek gibi birçok avantajdan yararlanmaktadır. Örneğin 

Almanya’da oturum izni ikametinin 33. ay sonunda verilmektedir. Dil becerileri 

B1 seviyesinin üzerinde olanlara ise 21 ayın sonunda da oturum izni verilebil-

mektedir. Mavi Kartıyla Almanya’yı tercih eden ülkeler arasında ilk sıralarda 

Hindistan, Çin, Rusya ve Türkiye vardır. Toplam 316.454 çalışanın %33,6’sı ni-

telikli istihdam ile oturum iznini alanlardır. 
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KİTAPLIK

International Migration: The Human Side of Globalisation
(Yazar:Brian Keeley,  Yayınevi: OECD)

200 milyon insanın- dünya nüfusunun yaklaşık %3’ü- 

kendi ülkelerinin dışında yaşadığı tahmin edilmektedir. 

Kimileri siyasi veya etnik zulme maruz kaldı kimileri sa-

vaş veya işsizlik sebebiyle dışlandı kimileri daha iyi bir 

hayat ya da iyi bir eğitim alma umuduyla kendi ülkelerini 

terk etti. “Önemli sayıda olan bu göçmenlerin göç ettikleri 

ülkeye ne gibi faydaları oluyor?” Göçmen kabul eden ül-

keler, onları özellikle nüfusun yaşlı olduğu bölgelerde değerli bir emek, sermaye 

ve fikir kaynağı olarak görebilirler. Bu alanlarda göçmenlerden yararlanılma-

sına rağmen, genellikle göçmenlere karşı hükümetler yaygın bir direnç göste-

rirler. Yeni gelenlerin akışını sıkı bir şekilde kontrol etmeye çalışırlar. Denkle-

min diğer tarafında, insanların göç ettiği ülkeler, işçi dövizleri şeklinde önemli 

ekonomik faydalar elde edebilir, ancak en parlak ve en eğitimli çalışanlarından 

bazılarının "beyin göçüne" maruz kalabilirler.

Gidişlerden Kaçışlara Göç ve Göçmenler
(Yazar: Hayriye Erbaş, Yayınevi: Phoenix Yayınevi) 

Hayriye Erbaş'ın yazmış olduğu bu kitap, kendisinin 

1980'li yılların ortalarında göç ve göçmenlere ilgisinin 

başladığı yıllardan itibaren günümüze dek bitmeyen bir il-

ginin eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç son yıllarda 

giderek artan bir öneme sahip olmuş ve tüm dünyayı ilgi-

lendiren bir olgu haline dönüşmüştür. Bu olgu "göçmen 

krizi" adlandırması ile tüm dünyanın gündemine oturmuş-

tur. Yazar kitapta yer alan makalelerde yapılan tartışmalar üzerinden: "göçmek" 

ile "kaçmak" arasında fark olduğunu, ülkemizin de tarafı olmayacağı bir sava-

şın ortasında kalması durumunda bu ve buna benzer durumlara düşmeyeceğinin 

hiçbir güvencesinin olmadığını, göçmenler konusunda yapılan açıklamaların 

"taraflı" olabileceğini ve taraflı açıklamaların "gelenler" e karşı tavrımızı etki-

leyebileceğini, geri gitsinler dendiğinde geri gidil(e)meyeceğini ve gidilse dahi 

sorunların çözülmüş olmayacağını, aynı sorunların farklı ülkeler de yeniden 

meydana gelebileceğini okuyucuya göstermeye çalışmıştır. Aynı zamanda kitap 

alanda çalışacak olanlara bilimsel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.
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Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

Pozitif ayrımcılık Positive Diskriminierung Positive discrimination

Taciz (f) Belästigung Harassment

Tecavüz Vergewaltigung Rape

Meşru müdafaa (f) Selbstverteidigung Self-defense

İnsan kaçakçılığı (m) Menschenhandel Human trafficking

Çocuk ticareti (m) Kınderhandel Trafficking of children

Eşit hak değişikliği Verfassungszusatzartikel 
zur Gleichberechtigung

Equal Rights 
Amendment

Yaş ayrımcılığı (f) Altersdiskriminierung Ageism

Ataerkillik (m) Patriarchalismus Patriarchy

Terminoloji Teması: Ayrımcılık

TERMİNOLOJİ

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

Gönüllü göç (f) freiwillige 
Einwanderung Voluntary migration

Zorunlu göç (f) Zwangsmigration Forced migration

Mevsimlik (Geçici) 
göçler (f) Saisonwanderung Seasonal migration

Kitlesel göç (f) Massenwanderung Mass migration

İç göç (f) Binnenwanderung Internal migration

Dış göç (f) Außenwanderung External migration

Beyin göçü Abwanderung von 
Fachkraften Brain drain

Mübadele göçü (m) Bevölkerungsaustausch Population exchange

Emek/ işçi göçü (m) Gastarbeiter Labor migration

Terminoloji Teması: Göç
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