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Fifa’dan Alman Milli Takımına Soruşturma

Kaynak: Spiegel Online

Alman Milli Takım taraftarlarının, Çekya ile yapılan Dünya Kupası ön eleme maçında Nazi sloganları
atmaları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Alman yetkililerinin de inceledikleri dava sonucunda, takımın
alacağı ceza henüz bilinmiyor. Yaklaşık 300 kişinin suçlu olma potansiyelinin bulunduğu, Alman suçlulara karşı soruşturma sorumluluğunun Düsseldorf Savcılığı’nda olduğu biliniyor.

(URL:1)

Aşırı Sağcı Gruba 10 Yıla Yakın Hapis Cezası
Haziran 2016’da, Saksonya’da
bir festivalde çok sayıda yabancı
kökenli kişinin ağır yaralanmasına neden olan üç aşırı sağcı
saldırgana hapis cezası verildi.
Saldırganlardan 33 yaşında olan
dokuz yıl 10 ay, 24 yaşında olan
iki yıl on ay, 39 yaşında olan ise
Kaynak: Spiegel Online

dokuz ay hapis cezasına çarptı-

rıldı. Tanıkların olayı tam olarak hatırlayamadıklarını söylemeleri ve belirsiz ifadeleri nedeniyle davanın yargıcı, bunun bilinçli bir hatırlayamama durumu olabileceğine dikkat çekmektedir. (URL:2)
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Terör Şüphelisi Franco A.’nın AfD ile Bağlantısı Bulundu

Kaynak: Spiegel Online

Aşırı sağcı ve terör grubu üyesi Teğmen Franco A.’nın, AfD ile bağlantısını kanıtlayan açık deliller
elde edildi. İkinci dereceden şüpheli Maximilian T.’nin de AfD üyesi olduğu biliniyor. Franco A. ve
Maximilian T. ile ilgili açıklanan yeni bilgilere savcılıktan herhangi bir yorum gelmedi ancak Afd
sözcüsü Maximilian T.’nin üyeliğini doğruladı. Franco A. ve Maximilian T. birkaç ay arayla tutuklanmış, Maximilian T. yeterli derecede somut şüphe olmaması gerekçesiyle serbest bırakılmış ancak
askeri hizmete dönmesi engellenmişti. Franco A. ise halen gözaltında bulunuyor. (URL:3)

Kaynak: Deutsche Welle
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İltica Başvurusu Denetlemeleri
Bir Yıl Sürüyor

Kaynak: Deutsche Welle

BAMF (Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi), sığınma başvurularının denetlenmesi sürecinin bir
yıl sürebildiğini bildiriliyor. Vakaların karmaşıklığı BAMF’ın sığınma prosedüründe ihtiyaç duyduğu
süreyi arttırıyor. Yılın ilk çeyreğinde değerlendirme süreci ortalama 10.7 ay iken, ikinci çeyrekte 11.4
aya çıktı. Sol Parti’nin hazırladığı anket sonuçlarının Funke Medya adlı basın kuruluşu tarafından
yayımlanması üzerine, özellikle Kongo’dan gelen sığınmacılar için sürecin daha da uzun sürdüğü
görülüyor. Kongo’dan gelen sığınmacılar ortalama 17.2 ay beklerken, Rusya Federasyonu’ndan başvuranlar 16.3 ay, Nijerya’dan başvuranlar ise 15.1 ay beklemek zorunda kalıyor. BAMF’ın aldığı en
hızlı kararların ortalama 7.8 ay ile Suriyelilerin başvurularında olduğu görülüyor. (URL:4)

Polis Akademisinde Yabancı Düşmanlığı
Berlin Polis Akademisi Spandau'daki bir tuvaletin duvarında yabancı düşmanı sloganlar dikkat çekti.
İslam’a ve sığınmacılara karşı küfür ve hakaret içeren sloganların bulunduğu tuvaletin halka açık
tuvaletlerden biri olmadığı, yalnızca akademidekilerin ve diğer görevli çalışanların kullandığı, kantinde bulunan tuvaletlerden biri olduğu bilgisi, yabancı düşmanlığının akademi içerisinde olduğunu
kanıtlar nitelikte. Soruşturma henüz sonuçlanmadı. (URL:5)
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Tır Boşluğunda 1000 Kilometre

Kaynak: Spiegel Online

Bavyera’da trafik kontrolü sırasında incelenen bir tırda, tırın taban boşluğuna istiflenmiş yedisi erkek
biri kadın sekiz göçmen bulundu. Polis yetkilisi tarafından insanlık dışı olarak değerlendirilen bu durum neticesinde 41 yaşındaki şoför tutuklandı. Göçmenlerin hareket edemedikleri, susuz kaldıkları ve
sağlık durumlarının iyi olmadığı aktarıldı. (URL:6)

Nsu Davasında Tanık
NSU Davasında tanık sıfatıyla sorgulanan Corryna G. adlı
48 yaşındaki kadının,
öldürülen Halil Yozgat’ın internet kafesine olaydan 6 ay öncesinden beri defalarca
Kaynak: Berliner-Zeitung

gittiği, cinayetten he-

men önce de kafede bulunduğu ortaya çıktı. Corryna G.’nin uzun yıllar boyunca Thüringen ve Hessen’da aşırı sağ alanında aktif rol oynadığı da biliniyor. (URL:7)
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Seehofer Aile Birleşimini Reddediyor

Kaynak: Spiegel Online

CSU Başkanı Horst Seehofer’ın, sınırlı oturum hakkı olan mültecilere aile birleşimi hakkı verilmesine
yönelik itirazı devam ediyor. Seehofer, yalnızca sınırlı bir süre için sığınma hakkı bulunan kişilerin
ailelerini Almanya’ya getirmelerini yanlış olarak değerlendirdiğini, bu sebeple de bu kişilerin aile birleşimi haklarının durdurulması gerektiğini ifade ediyor. Yıllık 200.000 kişilik mülteci alımı sınırına
dikkat çeken Seehofer, mültecilerin ailelerini Almanya’ya getirmeleri durumunda bir daha ülkelerine
geri dönmeyeceklerinden endişe ediyor. 2018’in Mart ayına kadar, sınırlı oturum izni olan mültecilerin
aile birleşimine izin verilmeyecek. Angela Merkel, bu kararın devamlılığı konusunda ancak gelecek
sene açıklama yapabileceğini ifade etmişti. Anayasanın 6. Maddesi ile korunma altında olan aile birleşimi hakkının ihlali sebebiyle, bu askıya alma işlemi muhalefet tarafından da eleştiriliyor. (URL:8)

Kaynak: Deutsche Welle
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Özoğuz’dan Gauland’a Tepki

Kaynak: Spiegel Online

Türk kökenli SPD’den Aydan Özoğuz, AfD’li Gauland’ın kendisi için söylediği hakaret içeren sözlere
karşılık açıklama yaptı. Gauland’ın Özoğuz’u, çöpmüşçesine Anadolu’ya atmak istemesi üzerine Özoğuz ilk tepkisinin “Neden Ben, Neden Anadolu?” sorusunu yöneltmek olduğunu açıkladı daha sonra da
Almanya’da insanların bu şekilde konuşabilmesine karşı tepkisini dile getirdi. Gauland’ın, Özoğuz’u
bir çöpmüşçesine Anadolu’ya atmaya yönelik konuşması yargıya taşındı. (URL:9)

Almanların Terör Korkusu
R+V-Sigortacılık şirketinin gerçekleştirdiği “Almanların Korkuları 2017” başlıklı
ankete göre, Almanların korkuları arasında
terör, aşırı sağ ve sol, artan sığınmacı sayısı
ve işsizlik bulunuyor. Almanların büyük çoğunluğu ise terör saldırılarından korkuyor.
Kaynak: Spiegel Online

Terörden korkanların oranı yüzde 71, politik aşırıcılıktan korkanların oranı ise yüzde

62. Yüzde 61’lik bir dilim ise yabancıların artması ile yaşanan gerginliklerin Almanlar ve halihazırda
Almanya’da yaşayan yabancılar arasında soruna dönüşmesinden endişelidir. Avrupa Birliği’nin borçları yüzünden hükümetin vergileri arttırması korkusu duyanların oranı ise yüzde 58 oranındadır. (URL:10)
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Okullarda Türban Yasağı

Kaynak: Berliner-Zeitung

Müslüman öğretmenlerin okullarda başörtüsü takmasının yasaklanması sebebiyle Berlin Mahkemeleri’ne gelen şikâyetlerde artış yaşanıyor. Berlin’deki okullarda öğretmenlerin başörtüsü ile derse girmesine izin verilmiyor. Konu birçok eyalette ve okulda tartışmalı bir mesele olsa da Berlin başörtüsü
yüzünden bu güne kadar ödediği tazminatlar sebebiyle dikkat çekiyor. Berlin’de okullarda bu yıl da
öğretmenlerin başörtüsü takmasına izin verilmeyecek. Yıl başında okullara gönderilen mektuplarda
belirtilen bu karar “tarafsızlık yasasının okullarda uygulanması” adına devam ettirilecek. Hukukçu
Thomas Duvaneck’in açıklamalarına göre, öğretmenler öğrencilerinin karşısında belirli bir dini ya
da ideolojik topluluğa ait olduklarını gösteren simgeler taşıyamazlar. Duvaneck başörtüsünü tam da
böyle bir simge olarak gördüğünü açıklıyor ve ekliyor; bu denli güçlü bir ifade çocukları etkileyebilir.
(URL:11)

Yabancı İsimlere Ayrımcılık
İş ve İşçi bulma kurumlarında ve işsizlik maaşı başvurularında yabancı isimli kişilerin dezavantajlı konumda oldukları tespit edildi. 408
adet iş merkezine Türkçe, Romence ve Almanca isimlerle kurgulanmış başvuru mektupları
gönderilmesiyle yapılan anketlere ve araştırmalara göre Türk veya Romen isimli kişiler

Kaynak: Spiegel Online

dezavantaja uğrayan gruplar arasında çoğunluktadır. Üstelik yapılan çalışmada, Türklerin ve Romenlerin “niteliksiz çalışan” olarak kaydedildikleri ortaya çıkıyor. (URL:12)
7

10

EYLÜL

DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Aile Birleşimine Üst Sınır
CCDU/CSU Birlik politikacıları, sığınmacıların
aile birleşimi hakkını sınırlandırmaya yönelik bir
sistem değişikliği talep
ediyor. CDU’dan Armin
Schuster’ın

konu

hak-

kındaki önerileri, ailelerin Almanya’ya gelişinin
Kaynak: Deutsche Welle

kısıtlanması ve ailelerin

Almanya dışında bir yerde ikamet etmesi yönünde. Schuster Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda bu sistemin her yıl yeniden güncellenmesi ve aile birleşiminde üst sınırın her yıl yeniden belirlenmesinin gerektiğine dikkat çekti. Güncellemelerin Almanya’ya giriş yapan mülteci sayısına göre
belirlenmesi, daha az ya da daha çok mülteciye aile birleşimi hakkı tanınabilmesini mümkün kılıyor.
Bu öneri CSU’nun diretmekte olduğu ve Birlik üyeleri arasında anlaşmazlığa sebep olan sığınmacı üst
sınırının belirlenmesi teklifine tekabül ediyor. (URL:13)

Kaynak: Deutsche Welle
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Düsseldorf’da Mültecilerin İade Edilmesine Karşı Protesto
Mayıs ayından sonra ilk kez gerçekleşen Afganistan’a iade uçuşları protesto edildi. 180 kişinin katıldığı protesto Düsseldorf Havaalanında gerçekleşti. Uzun bir aradan sonra yapılan Afganistan’a
iade uçuşu tepkilere yol açtı. Toplu halde başkent Kabil’e iadesi gerçekleşecek çok sayıda sığınmacı
için havaalanında gerçekleşen protestoda “Afganistan Güvenli Değil” afişleri dikkat çekti. Akşam
saatlerinde uçağın havalanmasıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 31 Mayıs’ta Kabil’de
Alman Konsolosluğu yakınında gerçekleşen patlamadan sonraki ilk iade uçuşunda, başvurusu reddedilen dört sığınmacı Kuzey Ren Westfalya’dan, altı sığınmacı da Bavyera’dan alınarak Düsseldorf’a
getirildi. (URL:14)

Küçük Yaştaki Mülteciler Genellikle Kötü Muamele Görüyor

Kaynak: Zeit Online

Unicef’in hazırladığı rapora göre, küçük yaştaki mültecilerin büyük çoğunluğu istismar ve şiddet
mağduru olmaktadır. 14 – 24 yaş aralığındaki 11.000 kişiyi de içeren ve toplamda 22.000 göçmen ile
yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki, genç sığınmacıların %77’si kötü muamele görüyor. Unicef'in Avrupa Bölge Direktörü Afshan Han’ın açıklamaları, Akdeniz yolundaki çocukların istismar,
ticaret, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldıkları yönünde. Araştırmacılar özellikle Afrika’dan gelen
mültecilerin tehlike altında olduğunu, Libya’daki milisler ve çetelerin tehlike oluşturduğunu, bu bölgede ırkçılığın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini de ortaya koyuyor. (URL:15)
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Alice Weidel’in Suriyeli Bir Mülteciyi Yasadışı Olarak
Çalıştırdığı Ortaya Çıktı

Kaynak: Zeit Online

AfD adayı Alice Weidel’in evinde yasadışı işçi çalıştırdığı ve bu kişinin Suriyeli bir göçmen olduğu
ortaya çıktı. Zeit gazetesinin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bu durum Weidel’ın avukatı tarafından reddedildi. Zeit gazetesinin haberine göre; 2015 yılında bir öğrenciyi ev işlerine yardım etmesi
için yanında çalıştıran Weidel, öğrenciden sonra evine bir Suriyeli mülteciyi işçi olarak aldı ve saatine
25 Frank ödedi. Weidel’in avukatı ise; Weidel ve Suriyeli sığınmacının arkadaş olduğunu, bu sebeple
Weidel’in kendisini evinde misafir ettiğini ve kendisine ücret ödemediğini ifade etmektedir. (URL:16)

Kaynak: Deutsche Welle
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Fakirlik ve Eğitim Eksikliği Çocuklar İçin
Tehdit Olmaya Devam Ediyor
Federal Aile Bakanı Katarina Barley (SPD) tarafından Federal Hükümet 2017 Aile Raporu kamuoyu
ile paylaşıldı. Rapora göre yaklaşık
2.8 milyon çocuk, yani her beş çocuktan biri yoksulluk riski altında.
2011’de % 36 iken 2015’de yüzde
%49’a varan yoksulluk riskindeki artışın nedenlerinden biri olarak
göçmen sayısının giderek çoğalması görülüyor. Göçmen kökenli olmayan çocuklardaki yoksulluk riski
%13’lerde kalıyor. Barley’e göre,
Kaynak: Spiegel Online

mevcut eşitsizliklerin ortadan kaldı-

rılmasının en iyi yolu, iyi, güvenilir ve ücretsiz çocuk bakım evlerinden geçiyor. Ayrıca raporda tek
ebeveynli çocukların yoksulluk riskinden daha çok etkilendiği görülmektedir. Ebeveynlerden ikisinin
de çalışabilmesi durumunda yoksulluk ortadan kalkarken; iki ebeveynin çalışabilmesinin ise çocuk
gündüz bakımevlerinin ücretsiz ve iyi durumda olmasıyla mümkün olacağına dikkat çekiliyor. (URL:17)

Kaynak: Deutsche Welle
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İltica Reddine Açılan Davalar Artıyor

Kaynak: Berliner Zeitung

Mülteci krizinin sonuçları mahkemeleri etkilemeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre ilk beş ayda sığınmacılar tarafından 146.000 yeni dava açıldı. Alman İdare Mahkemelerinde
görülen sığınma davaları sayısı yılın ilk yarısında belirgin biçimde arttı. Süddeutsche Zeitung’un açıklamalarına göre, Temmuz ayı ortasında, henüz sonuçlanmamış 283.000'den fazla davanın bulunduğu
ifade ediliyor. Federal İçişleri Bakanlığı Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke’nin talebi üzerine yapılan
araştırma Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’ne açılan dava sayısının 2016 yılından bu yana iki
kat arttığını da ortaya koyuyor. Jelpke uygulamaların caydırıcı olduğunu ve bunun entegrasyon önünde
engel teşkil ettiğini vurguluyor. (URL:18)

Ülkelerine Geri Gönderilen Mültecilerin Sayısında
Düşüş Yaşanıyor
Sol Parti’den gelen talep üzerine yürütülen araştırma, sınır dışı edilmelerin sayısında düşün yaşandığını gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, 2017 yılının ilk yarısında bir önceki yıla göre daha az
sığınmacı sınır dışı edildi. 2016 yılının ilk yarısındaki sayı 13.743 iken, bu yılın aynı döneminde bu
sayı 12.545'e düştü. (URL:19)
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Dresden’da Ailenin Yarısına Kabul Yarısına Ret Kararı
Saksonya’da aynı aileden anne ve kızı Almanya’da kalırken, baba ve iki oğlu sınır dışı edilip Ermenistan’a gönderildi. 37 yaşındaki baba ile 6 ve 8 yaşındaki oğulları ülkelerine gönderilmek üzere Salı
günü Düsseldorft’dan yola çıkarıldı. Mülteci Konseyinden gelen sınır dışı edilmeyi askıya almak için
yapılan acil başvurunun reddedilmesi üzerine, sığınmacıların ülkelerinde koruma altına alınmasının
bekleneceği bildirildi. Baba ve oğullarının Ermenistan’da geçici olarak korunmasından sonra kısa
süre içerisinde Almanya’ya dönebilmeleri ise pek mümkün görünmüyor. Mülteci Konseyi Sözcüsü
Thomas Hoffman, kararı utanç verici olarak değerlendiriyor. Hoffman, ailenin 2006’da Almanya’ya
geldiğine ve entegrasyon problemi yaşamadıklarına dikkat çekerken, 2006, 2009 ve 2011 doğumlu
çocukların Ermenistan’ı tanımadıklarını ve Almanya’da doğup büyüdüklerini vurguluyor. Saksonya
eyaleti ailenin yalan beyanda bulunduklarını ve Irak’tan geldiklerini bildirdiklerini açıklıyor. Eyaletin açıklamalarına göre, anne, baba ve kızın 2008’de oğulların 2009’da ve 2015’de yaptıkları iltica
başvuruları reddedildi. Ailenin direnişleri sonucu iadeler askıya alındı ve ailenin bir kısmının iade
edilmesi yönünde karar alındı. Annenin bu süreçte intihar girişiminde bulunması ve sağlık problemlerinin devam etmesiyle Almanya’da kalması sağlandı ancak baba ve oğullar için iadenin reddi talebi
reddedildi. (URL:20)

Afd Mülteci Politikasıyla İlgili Soruşturma Komisyonu İstiyor
AfD meclise girmesinden
sonra

Angela

Merkel’in

mülteci politikasıyla ilgili
bir soruşturma komisyonu
kurulmasını talep etti. AfD
Başkanı Gauland, durumu
acil olarak değerlendirirken,
Almanya’nın İslamlaştırılKaynak: Berliner Zeitung

ması konusunda da yeniden

uyarıda bulundu. Alice Weidel ise Almanya’nın yabancı suçlular için cennet haline geldiğini ve bu
kişilerin Almanya’nın dışında ikamet etmeleri gerektiğini savundu. Ayrıca Weidel, İnsan Hakları Sözleşmesinin de güncellenmesi gerektiğini ve çağın koşullarına uygun olmadığını da dile getirdi. (URL:21)
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12 Yıldır Seçim Hakkı İçin Savaşıyor
E

Kaynak: Berliner Zeitung

Berlinli Aydın Akın, tam 12 yıldır seçim hakkı için savaşıyor. Üzerinde “Herkes İçin Seçim Hakkı”
yazan bir pankartla ve bisiklet ile Berlin caddelerinde dolaşan Akın, halktan hem olumlu hem de
olumsuz tepkiler alıyor. 49 yıldır Almanya’da yaşayan Akın Türk pasaportuna sahip, vergisini veriyor
ancak seçimlere katılma hakkı yok. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen yabancıların seçimlerde oy
kullanma hakkı bulunurken, Aydın Akın ile birlikte 580.000 yabancı asıllının ne eyalet seçimlerinde
ne de genel seçimlerde oy kullanma hakkı bulunmuyor. (URL:22)

Suriyeli Sığınmacının Kız Kardeşleri
Aile Birleşiminden Faydalanamıyor
Damaskus’dan Almanya’ya gelen Karam isimli Suriyeli mülteci, iki yıldır bir yardım kuruluşunda tanıştığı 70 yaşındaki Heinz G. ve eşinin evinde yaşıyor. 10 yıldır CDU üyesi olan Heinz G., Karam’ın
kardeşlerini Almanya’ya getirmesini destekliyor. Karam iki yıldır Almanya’da yaşıyor, Almancası
çok iyi ve bir Alman okuluna devam ediyor. Kardeşleri Maya (5), Zaina (16), Khais (14) Damaskus’da 70 metrekarelik bir evde 12 kişiyle birlikte teyzelerinin yanında kalıyor. Heinz G. kardeşlerin
Almanya’ya gelmesi durumunda onlara da sahip çıkacağını belirtiyor ancak hükümet kardeşlerin,
hasta veya bakıma muhtaç olmamaları durumunda aile birleşimi hakkına dâhil olmadığını belirtiyor,
bu sebeple de üç çocuğun Almanya’ya iltica etmesine izin verilmiyor. (URL:23)
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Akif Pirinçci’ye Para Cezası

Kaynak: Spiegel Online

Ekim 2015’de yapılan bir Pegida gösterisinde, Müslümanları ve mültecileri aşağılayan ve nefret söylemleri içeren konuşması sebebiyle Türk asıllı Alman yazar Akif Pirinçci, Dresden Bölge Mahkemesi
tarafından para cezasına çarptırıldı. Akif Pirinçci’nin itirazı üzerine 12.000 Euro’dan 2.700 Euro’ya
indirilen cezanın veriliş sebebi ise, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama. Suçlamalar sonucunda
Pirinçci’nin yayınevi kapatılarak tüm kitapları kaldırıldı. (URL:24)

Afd Sachsen Eyaletindeki En Güçlü Parti Konumunda
AfD genel seçimlerde %27 oranında oy toplayarak Sachsen’ın
en güçlü partisi oldu. CDU’dan
%0,1 puan önde bulunan AfD,
ülke çapındaki en büyük başarısını Sachsen’da elde etti ve böylece
meclise doğrudan üç milletvekili
Kaynak: Spiegel Online

gönderme hakkı kazandı. Frauke

Petry, Tino Chrupalla ve Karsten Hilse doğrudan meclise girecek olan AfD temsilcileri oldu. (URL:25)
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Sol Parti Ordudaki Aşırı Sağcılara Kritik Yaklaşıyor

Kaynak: Berliner Zeitung

Basında çıkan haberlere göre; Alman Askeri Kalkınma Servisi, orduda bulunan 391 aşırı sağ şüphelisiyle ilgili soruşturma yürütüyor. “Funke Mediengruppe” nin iddiasına göre bu yıl kaydedilen yeni
davaların sayısı 386. Sol Kanat grubundan Ulla Jelpke, orduyu sağcı aşırıcılarla başa çıkamamakla
suçladı. Gazetelere verdiği demeçte Neo-Nazilere ve Reichs vatandaşlarına kesinlikle hoşgörülü davranılmaması gerektiğini vurgulayan Jelpe, aşırı sağcı olma şüphesi bulunan kişilere yönelik iddiaların
gerçekdışılığı kanıtlanana kadar silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğini aktardı.

(URL:26)

Kaynak: Deutsche Welle
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