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Kendi İsteğiyle veya Ret Cevabı Sebebiyle Ülkesine
Dönen Sığınmacı Sayısındaki Düşüş

Kaynak: Zeit Online

Ülkelerine geri dönen ya da iade edilenlerin sayısının geçen yıllara oranla azalmasının nedeni olarak ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısının düşük olması gösteriliyor. 2017 yılının haziran ayına kadar destek
primleri alarak ülkeleri dönen sığınmacı sayısının 16.700 olduğu bildirilirken, 2016 yılının ilk yarısında
bu sayının 30.500’leri aştığı vurgulanıyor. CDU İçişleri Bakanlığı Yetkilisi Ole Schröder’in, gönüllü
olarak ülkelerine dönüş yapan sığınmacı sayısında yaşanan düşüşün, ülkeye giriş yapan sığınmacı sayısındaki azalmadan kaynaklandığını ifade ettiği aktarılıyor. Finansal destek alarak ülkelerine dönenlerin
arasında, iltica başvurusu reddedilenler ve kabul edilme şansı düşük olanlar bulunuyor. Hükümetin bir
ülkeye iade seferi gerçekleştirmesinin, finansal destek sağlanarak kişilerin ülkelerine gönüllü olarak
dönmelerinden daha pahalıya geldiği ifade ediliyor. (URL:1)

Spd’den Tartışmalı Güvenlik Tedbiri
SPD Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Süddeutsche Zeitung adlı gazeteye verdiği
röportajda sığınmacı politikasına değinerek, sığınmacıların ve kaçakların Avrupa sınırlarının dışında
kalacak şekilde inşa edilmiş bir toplama kampına yerleştirilmesi fikrini dile getirdiği bildiriliyor. Libya’nın böyle bir projeye izin vermeme ihtimaline karşı Pistorius, bu sorunun, hayattaki birçok problemde olduğu gibi, parayla çözülebileceğini, Afrika’dan gelen birçok kişinin iltica hakkının olmadığını,
toplama kampı sayesinde insanların kaçakçılara da para ödemek mecburiyetinde kalmayacaklarını ifade
ediyor. Pistorius’un bu fikrinin parti içinde de anlaşmazlıklara sebep olduğu bildiriliyor. (URL:2)
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Mülteciler İş Bulmakta Güçlük Çekiyor
İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan elde edilen istatistiklere göre Berlin’de Haziran sonu itibariyle iş arayan sığınmacı sayısının 27.882 olduğu bildiriliyor. Bunlardan 8.847 tanesinin halihazırda işsiz olarak
kayıtlı oldukları vurgulanıyor. Almanya genelinde iş arayan kayıtlı sığınmacı sayısının 490.208 olduğu, bunlardan 180.788’inin de işsiz olduğu aktarılıyor. (URL:3)

Kaynak: Berliner-Zeitung

Sığınma Evinde Yangın

Kaynak: Spiegel Online

Stuttgart’da evsizler ve mültecilerin kaldığı bir sığınma evinde çıkan yangında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarılıyor. Polisten alınan bilgilere göre 10 kişinin yaşadığı bu tesiste, yangının mutfaktan
kaynaklı olarak çıktığı düşünülüyor. Yaklaşık zararın 100.000 Euro olduğu bildiriliyor. (URL:4)
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Terör Eylemlerine Karşı Polis Önlemi
Almanya ve Avrupa genelinde yaşanan
terör saldırıları sonucunda Almanya’nın
Berlin şehrinde yeni bir polis bürosunun
kurulduğu ve bu büroya alanında uzmanlaşmış özel yetenekli polislerin alındığı
bildiriliyor. İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere’nin büronun açılışında yaptığı
konuşmada Almanya’nın yeni tehditlere

Kaynak: Spiegel Online

hazır olması gerekliliğini vurguladığı aktarılıyor. Buna karşılık polis sendikasının bu yeni yapılanmaya şüpheli yaklaştığı bildiriliyor. (URL:5)

G-20 Tutuklamaları

Kaynak: Spiegel Online

Toplamda 160 tutuklamanın yapıldığı G-20 davaları başlıyor. 24 yaşındaki Polonya asıllı kişinin
davasının 29 Ağustos tarihinde başlayacağı bildiriliyor. Polonya dışında Fransa, İtalya, İspanya,
Rusya, Hollanda ve Avusturya’dan da birçok kişinin tutuklu bulunduğu aktarılırken, şiddet ve vandallık gerekçesiyle kimliği belirlenen 109, kimliği belirlenemeyen 53 kişinin dışında 35 polise karşı
da dava açılacağı bildiriliyor. (URL:6)
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Sığınmacılarda Depresyon ve Travma Vakaları Artıyor
Psikiyatrların

açıklamalarına

göre,

Almanya’daki

göçmenlerin

psiko-

lojik

durumları

gittikçe

ağırlaşıyor.

Savaş sonrası travmalarını atlatamayan
sığınmacılar, Almanya ve Avrupa genelinde yaşanan terör olaylarının kendilerine olan etkisiyle ve mülteci politikalarıKaynak: Spiegel Online

nın dezavantajlarıyla da mücadele etmek

durumunda kalıyor. Psikiyatrların da yaşanan olumsuzluklar sonucunda sığınmacılara yardımcı olmak
konusunda sıkıntı çektikleri vurgulanıyor. Hâlihazırda ciddi problemleri olan sığınmacılar, kurslarda
yer bulamadıkları için Almanca öğrenemiyorlar ve bu sebeple çalışma hayatına atılamıyorlar. Buna ek
olarak sığınmacılar sürekli hale gelen iade edilmeler ve başvuru süreçleri nedeniyle de korku yaşıyorlar. Bu korku var olan problemlerin üzerinde çalışılmasını ve travmalarını atlatmaları üzerine yoğunlaşılmasının önünde engel teşkil ediyor. Toplumdan bu şekilde soyutlanan kişilerin terör gruplarının
doğrudan hedefi haline geldiğini bildiren psikiyatrlar, sığınmacı politikasının işlerini daha da zorlaştırdığını aktarıyorlar. (URL:7)

Afd’li Vekile İslam Düşmanı Suçlaması
Laleh Hadjimohamadvali (AfD Saarland)’ye, parti konuşması sırasında İslam karşıtı ve düşmanca sözler sarf ettiği gerekçesiyle
savcılık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu bildiriliyor.
Saarbrücker gazetesine konuşan
bir kişinin ise olayı doğruladığı
aktarılıyor. Gazetede verilen ha-

Kaynak: Zeit Online

bere göre, AfD’li politikacı Haziran ayında yapılan bir konuşma sırasında İslam’ın vebadan daha kötü
olduğunu, sürekli güçlendiğini, büyüdüğünü ve her geçen gün Almanya’nın bir kısmını yok ettiğini
söylüyor. (URL:8)
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Afgan Sığınmacılar Ülkelerine Gönderiliyor

Kaynak: Berliner-Zeitung

Alman hükümetinin Afganistan’daki güvenlik durumuna rağmen Afgan asıllı mültecilerden başvurusu
kabul edilmeyenleri ülkelerine göndermeyi planladığı bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, ülkelerine iade edilecek grupta suçlular ve suç işleme potansiyeli
bulunan yer alıyor. Afganistan’da durumun gittikçe karıştığı, Taliban ile yaşanan problemlerin çözülemediği gibi sivil kurbanların sayısında da artış görüldüğü aktarılıyor. Alman Konsolosluğu yakınında
yaşanan patlamadan sonra, Kabil’de 150 kişi yaşamını yitirmiş, elçilik ise ancak kısıtlı şekilde hizmet
vermeye devam edebilmiştir. Elçiler haricinde ülkede çalışan Alman vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi
sebebiyle hükümetin Afganistan’a yeni bir ekip göndermeyi planladığı aktarılıyor. (URL:9)

Afganlar Almanya’da Kalabilir
Kabil’deki Alman Elçiliği yakınlarında yaşanan terör saldırısı sonrasında durdurulan ülkeye iade seferleri hakkındaki tartışmaların sürdüğü vurgulanırken, ülkenin güvenlik durumunun netleşmesi ile yeni
kararlar alındığı aktarılıyor. Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Afgan asıllı kişilerden tamamının
değil, yalnızca suçluların, suç işleme potansiyeli bulunanların ve kimlik tespitinde sorun yaşananların
ülkelerine iade edileceği kararının Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı’nca alındığı bildiriliyor. (URL:10)
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Mültecilerin İş Hayatına Girişi Kolaylaştırılmalı

Kaynak: Berliner-Zeitung

Hannover ve Berlin kaynaklı habere göre, sığınmacıların iş hayatına girişi geçen yıllara göre kolaylaşmış olsa da yeterli görülmüyor. Alman Basın Ajansı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ortaklaşa yaptığı
anket sonuçlarına göre, sığınmacıların iş hayatına girişi sırasında yaşadıkları sıkıntıların kaynağında
ise yetersiz Almanca bilgisi olduğu vurgulanıyor. (URL:11)

Afd’ye Seçim Kampanyası İzni
AfD’nin, Kuzey Ren Westfalya’da
seçim kampanyası düzenlemek
için kiraladığı salonun sahibinin,
tepkilerden çekindiği için anlaşmayı iptal etmek istemesi üzerine
açılan dava sonucunda, AfD’ye
salonda seçim kampanyası düzenlemeleri için izin çıkarıldığı bildiKaynak: Spiegel Online

riliyor. (URL:12)
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Akdeniz’de Ölen 13 Sığınmacı İçin Dava

Kaynak: Zeit Online

Bavyera’da bir mahkeme tarafından, 13 sığınmacının ölümüne sebep olma suçuyla tutuklanan üç kaçakçıdan birinin dört yıl, diğer kaçakçılar ise iki yıl ve iki buçuk yıla mahkum edildiği bildiriliyor.
Türkiye üzerinden Yunanistan’a kaçırılırken hayatlarını kaybeden 13 kişiden başka iki çocuğun da
kayıp olduğu aktarılıyor. (URL:13)

AWO’dan Dini Sembol Yasağı
Almanya Frankfurt’ta bir
kişinin iş yerinde türban
takmak istemesi üzerine
işten kovulduğu, kendisine gerekçe olarak da
AWO’nun işyerinde dini
sembollerin varlığına izin
vermemesi olduğu bildiriKaynak: Berliner-Zeitung

liyor. Kurumun avukatının

açıklamaları, kendilerinin belirli bir dine ya da sembolüne karşı değil tüm dini sembollere karşı bu yasağı uyguladıkları yönünde olsa da, 26 yaşındaki çalışanın kendisini dini inancı sebebiyle ayrımcılığa
uğramış hissedip dava açtığı aktarılıyor. (URL:14)
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Müsteşarın Ailesine Irkçı Saldırı

Kaynak: Spiegel

Berlin Bakanlık Müsteşarı Sawsan Chebli (SPD)’nin iki kız kardeşinin ırkçı saldırıya uğradığı bildiriliyor. Chebli’nin kız kardeşinin kendisine, saldırganları anladığını, ona “yabancılar dışarı” dediklerini
ve kendisinin buna kızamadığını söylediği aktarılıyor. Saldırıya maruz kalan kız kardeşin başörtülü
olduğu ve saldırının Hamburg terör saldırısından kısa bir süre sonra gerçekleştiği vurgulanıyor. Olaydan birkaç gün sonra Chebli’nin diğer kız kardeşinin de hasta babasını ziyarete giderken ırkçı saldırıya
maruz kaldığı, onun da başörtülü olduğu ve kendisine karşı tepkili olmalarını anladığını ifade ettiği
aktarılıyor. (URL:15)

Kaynak: Deutsche Welle
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Akdeniz’de Kurtarma Girişimlerine Son

Kaynak: Taz.de

Sınır Tanımayan Doktorlar’a göre Alman yardım organizasyonu “Sea-Eye”ın Akdeniz’de boğulma tehlikesi geçiren sığınmacıları kurtarma girişimine son verdiği bildiriliyor. Libya Hükümeti tarafından
açılan uyarı ateşleri ve tehditler ile değişen güvenlik durumunu sebep gösteren grup bu kararı almanın
zor olduğunu vurgulasa da Libya Hükümeti’nin aldığı kararlar neticesinde başka bir yol olmadığını aktarıyor. Bu karara göre hükümet, ne gerekçe ile olursa olsun, özel izin olmaksızın Libya’ya ait kıyılara
girilmesine izin vermediği ifade ediliyor. Bu yasağın, yasadışı veya bağımsız yardım organizasyonları
için de geçerli olduğu vurgulanıyor. (URL:16)

De Maiziere Ülkeye İadeleri Savunmaya Devam Ediyor
İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, reddedilen sığınmacıların ülkelerinden geri alınmasına kritik baktığını ve durumun iyileştirilmesi gerektiğini açıklıyor. Welt am Sonntag adlı gazetenin aktardığına göre
de Maiziere, ülkelere iadelerin çoğu zaman zorlaştığını, çünkü sığınmacıların aslen hangi ülkelerden
geldiklerini eksik belgeleri sebebiyle bilemediklerini açıklıyor. Mültecilerin geri gönderildikleri ülkelerce vatandaş olarak tanınmaması ya da kabul görmemeleri sebebiyle de durumun zorlaştığını vurgulayan de Maiziere, vize uygulamalarının sertleştirilmesi gerektiğini açıklarken, reddedilen vatandaşlarını
ülkeye kabul etmeyen hükümetlerin vize konusunda yapıcı bir tutum beklemelerinin yersiz olduğunu
açıklıyor. (URL:17)
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Sığınmacının Ailesine Sığınma Hakkı Verilmiyor

Kaynak: Zeit Online

Habere göre, Suriye’nin güney bölgesinde eşi ve iki çocuğuyla yaşamakta olan Maher Khwis iki yıl
önce eşi ve çocuğunu Suriye’de bırakarak Almanya’ya geliyor ve Berlin’de yaşamaya başlıyor. Hala
Suriye’de yaşayan ailesiyle yalnızca telefonda görüşebilen Khwis, ailesinin o olmadan daha güvende
olduğunu düşünüyor, çünkü gizli servis dahil birçok kişi kendisinin muhalif olduğunu biliyor. Birçok
arkadaşı tutuklanan Khwis 2015 yılında Franfurt’a gelerek politik sebeplerde tehdit altında olduğu gerekçesiyle iltica başvurusunda bulunuyor. Başvurusu kabul edildiği için de ailesini yanına alma hakkına sahip oluyor. Online olarak başvuru formunu dolduran aile, konsolosluktan otomatik bir geri dönüş
maili alıyor ve sürecin en az üç ay, onların durumunda 14 ay sürebileceğini öğreniyor. (URL:18)

Kaynak: Deutsche Welle
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Müslümanlara Karşı Şiddet Artıyor

Kaynak: Zeit Online

Neue Osnabrücker gazetesinde Sol Parti tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda, Müslümanlara karşı işlenen şiddet içeren suçlarda artış görüldüğü, şiddetin genellikle aşırı sağcılar tarafından
uygulandığı ve suçlulardan çok azının tutuklandığı bildiriliyor. Yılın ikinci çeyreğinde 16 kişiye
İslam düşmanlığı sebebiyle saldırıldığı, bu sayısının ilk çeyrekte iki olduğu ve neredeyse tüm saldırganların aşırı sağcı olduğu aktarılıyor. (URL:19)

Kaynak: Deutsche Welle
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Engelliler Seçimlere Katılamıyor

Kaynak: Berliner Zeitung

Habere göre, Almanya’da 80.000’den fazla engelli vatandaşın Federal Seçimlerde oy kullanma hakkı
bulunmuyor. 1956 yılında Federal Seçim Yasası ile sınırlandırılan seçme hakkına göre, cezai ehliyeti
bulunmayanlar, tam zamanlı refakatçiye ihtiyaç duyan engelli bireyler ile ceza gerektiren suçlar işleyen kişilerin seçme hakkı bulunmuyor. SPD’nin bu kısıtlama konusunda ayrımcılığa dikkat çekerek
yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini savunduğu aktarılıyor.Gerekli düzenlemeler ile eyalet seçimlerine katılma hakkı olan engelli bireylerin gözetim altında oy kullanabildikleri bildirilirken, aynı
düzenlemenin genel seçimler için de yapılması gerektiği savunuluyor. Avrupa ülkelerinin yarısına
yakınında böyle bir kısıtlamanın bulunmadığı vurgulanıyor. (URL:20)

Sempatizanlar Sınır Dışı Edilecek
Leipzig’de Eyalet Mahkemesi tarafından alınan karar ile, terör sempatizanlarını da ülkelerine iade etmenin yolunu
açtığı bildiriliyor. Göttingen’de tutuklanan 21 ve 27 yaşlarındaki iki kişinin
terör şüphesiyle tutuklanmaları sonucu,
Daeş sempatizanı olmaları ve saldırı
Kaynak: Spiegel Online

planları yaptıkları ortaya çıkmış, alınan

karar neticesinde de iki kişinin ülkelerine iade edilmiş olduğu aktarılıyor. (URL:21)
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Korunmaya Alınan Çocuk Sayısında Rekor

Kaynak: Spiegel Online

2016 yılında gençlik kurumu tarafından korumaya alınan çocuk ve genç sayısının 84.200 olduğu bildiriliyor. Wiesbaden Federal İstatistik Dairesi’nden alınan bilgilere göre, ihmal, istismar, velilerin yetersiz kalmasının yanı sıra artışın en büyük sebebi refakatçileri olmadan Almanya’ya göç eden küçük
yaştaki sığınmacılar. 2015 yılında yaşanan artışın sebebinin de küçük yaştaki refakatçisiz sığınmacılar
olduğu ve 44.900 sığınmacı çocuğun koruma altına alındığı aktarılıyor. Bu sayının üçte birini, 14 ve 17
yaş arası refakatçisiz sığınmacı çocuklarının oluşturduğu, 14 yaş altındaki korumaya alınan çocukların
ise genelde aileleri yeterli bakımı sağlayamadıkları için alındıkları bildiriliyor. 14 yaş altındaki çocukların %41’inin, 14-17 yaş arasındakilerden ise yalnızca %13’ünün velilerine döndüğü, %24’ünün ise
hastanelere ya da psikiyatri kliniklerine gönderildiği aktarılıyor. (URL:22)

Kaynak: Deutsche Welle
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Müslümanlar Daha Kolay Entegre Oluyorlar
Almanya’da yaşayan Müslümanların
diğer Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlara göre, özellikle iş
yaşamında daha iyi entegre oldukları
bir araştırma sonucunda (Die Bertelsmann-Stiftung) ortaya koyuluyor.
2010 yılından önce Almanya, İsviçre,
Kaynak: Spiegel Online

Avusturya, Fransa, İngiltere’ye göç

etmiş olan Müslümanların durumlarını ele alan araştırmanın dört farklı kategoriyi (iş, dil yetisi, eğitim,
sosyal hayat) içerdiği aktarılıyor. İş hayatı konusunda en iyi sonuçların Almanya’dan çıktığı, Müslümanların yüzde 60’ının tam zamanlı, yüzde 20’sinin yarı zamanlı işlerde çalıştığı aktarılıyor. Ancak
Almanya’da yaşayan Müslümanlardan, İslam’a uygun yaşayanların, yaşamayanlara göre daha zor iş
buldukları ya da daha az ücret aldıkları vurgulanıyor. 2015 yılının sonunda Almanya’da yaşayan 4,7
milyon Müslümanın yüzde 40’ının kendisini “çok dindar” olarak tanımladığı aktarılıyor. Büyük Britanya’da ise Müslüman halktan kalifiye olanların diğer dinlere mensup kişilerle aynı haklara sahip
oldukları, örneğin Büyük Britanya’daki kadın polislerin yaklaşık 10 yıldır, görev başındayken türban
takma haklarının bulunduğu aktarılıyor. Fransa’da Müslümanların yalnızca yüzde 11’inin mezun olmadan okulu bıraktığı, Almanya’da bu oranın yüzde 36 olduğu bildiriliyor. Buna karşılık Fransa’daki
işsiz Müslüman sayısının fazla olduğu aktarılıyor. İsviçre’de yaşayan Müslümanların yüzde 87’sinin,
Almanya ve Fransa’da yaşayan Müslümanların ise yüzde 78’den fazlasının, Büyük Britanya’da yüzde
68’inin, Avusturya’da ise yüzde 62’sinin sosyal hayatında kendi dinlerine mensup olmayan kişiler de
bulunduğu aktarılıyor. Almanya’daki Müslümanlardan yüzde 96’sının kendisini Almanya’ya bağlı hissettiğini ifade ettiği vurgulanıyor. “Avrupa’daki Müslümanlar” başlıklı bir araştırma anketinde bulunan
“kimi komşu olarak tercih ederdiniz?” sorusuna verilen cevapların neticesinde Müslümanların entegre
olsalar da kabul görmedikleri sonucu ortaya koyuluyor. Müslümanlar, çok çocuklu aileler, yabancılar,
homoseksüeller, Yahudiler, farklı ten rengine sahip kişiler, ateistler ve Hristiyanlar arasından seçilen
cevapların büyük çoğunluğunun Müslüman komşu istenmediği yönünde olduğu aktarılıyor. Almanya’da Müslüman komşu istemeyenlerin oranının yüzde 19 olduğu ifade ediliyor. (URL:23)
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Dresden’lı Neonaziler İçin Hapis Cezası İsteniyor

Kaynak: Spiegel Online

Dresden’da “Özgür Dresden Yoldaşlığı” adı altında kurulan bir suç örgütüne mensup iki kişinin yabancılara saldırmaları sebebiyle tutuklandıkları ve üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldıkları bildiriliyor. 19 ve 27 yaşlarındaki iki suçlunun 2015 yılında da ırkçı saldırılarda bulunduğu, polise taş ve
şişe fırlattıkları 30’u aşkın kişiyi yaraladıkları aktarılıyor. Yargıç Joachim Kubista’nın ifade ettiğine
göre saldırganlar tüm saldırılarını planlı ve organize olarak gerçekleştiriyor. Aynı örgüte mensup olmaları gerekçesiyle suçlamalardan sorumlu tutulan, 22 ve 29 yaş arasında beş kişinin daha bulunduğu
bildiriliyor. (URL:24)

Kaynak: Spiegel Online
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Parti Bürolarına Saldırı
B Yılın ilk yarısında Brandenburg’da bulunan parti bürolarına 10 tane saldırı düzenlendiği aktarılıyor.
Bu saldırılardan beş tanesinin AfD’ye, üç tanesinin Sol Parti’ye, iki tanesinin de CDU’ya karşı gerçekleştirildiği bildiriyor. (URL:25)

Kaynak: Berliner Zeitung

Seçim Afişleri Tahrip Ediliyor

Kaynak: Berliner Zeitung

Federal Seçimler öncesi asılan seçim pankartlarının tahrip edildiği, bu tahribatların geçen yıllarda
da görüldüğü ancak bu yıl artış yaşandığı bildiriliyor. Ağustos ortasına kadarki süreçte görülen vaka
sayısının 1700’lere ulaştığı aktarılıyor. Bu yıl tahribatlardan en çok etkilenen partinin AfD olduğu
geçen yıllarda ise NPD pankartlarına zarar verildiği vurgulanıyor. (URL:26)
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Gauland’dan Bakan Özoğuz’a Tehdit
Alexander Gauland (AfD)’ın, kendisinin Alman Baskın Kültürü hakkındaki söylemlerini eleştiren Bakan Özoğuz’a, konuşma yaptığı Thüringen/Eichfeld’den verdiği yanıt aktarılıyor. Gauland’ın, yapılan
eleştirilerin Almancı bir Türkten geldiği, kendisini Eichsfeld’e davet edip Alman kültürünün ne olduğunu göstermek gerektiğini ifade ettiği, ayrıca bu durumda Özoğuz’un bir daha geri dönmeyeceğini
böylelikle de kendisini nihayet “Anadolu’ya atabileceklerini” vurguladığı bildiriliyor. Birçok parti
tarafından eleştirilen Gauland’ın ise söylediklerinin arkasında olduğunu ifade ettiği aktarılıyor. (URL:27)

Kaynak: Berliner Zeitung

Afd Yeşiller’den Canan Bayram’ı Aşırı Solculara
Destek Vermekle Suçluyor
“Linksunten.indymedia” adlı internet
sitesinin yasaklanmasına karşı başlayan protestolara katılan ve bu yasağı
haklı bulmadığını ifade eden Canan
Bayram’ın, AfD tarafından aşırı solcu
örgütlere destek vermekle suçlandığı bildiriliyor. Haberde ayrıca sitenin
Kaynak: Berliner Zeitung

içeriğinde anonim yazarlar tarafından

polislere karşı gerçekleştirilen saldırılar ile ırkçı saldırılar hakkında bilgiler paylaşıldığı vurgulanıyor.
(URL:28)
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Merkel Afd’li Gauland’ı Irkçılıkla Suçluyor

Kaynak: Berliner Zeitung

Angela Merkel’in, Alexander Gauland’ın Aydan Özoğuz için kullandığı “Anadolu’ya atmak” sözlerini ırkçı bulduğunu ve bunun Özoğuz’a karşı yapılan tehdit içerikli bir saldırı olduğunu düşündüğü
aktarılıyor. (URL:29)

Kaynak: Berliner Zeitung
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