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Sol Parti Politikacısı ve Sahafa  
Yönelik Kundakçılık Eylemi

Perşembe gecesi Berlin-Neukölln’de kimliği belli olmayan kişiler tarafından kundaklanan iki araçtan 

birinin Sol Parti politikacısı Ferat Kocak’a diğerinin ise bir sahafa ait olduğu belirtildi. Sağ popülizm ve 

ırkçılık karşıtı olan sahaf ve politikacıya yönelik kundaklama eylemi sonrası yetkililer, saldırının aşırı 

sağcı gruplar tarafından yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştir. Sol Parti’li siyasiler 

Neukölln polisini birçok sağcı eylemle gündeme gelen bu bölgede Neonazilerin hala bu kadar rahat sal-

dırı yapabilmelerini engelleyememelerinden dolayı eleştiriyor. Tagesspiegel’in hazırladığı rapora göre, 

geçtiğimiz yıl Neukölln’de işlenen sağcı suçların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. (URL:1)

Meclisten Aile Birleşimi Kararı
2016 yılının Mart ayında kabul edi-

len mülteciler için aile birleşimini 

iki yıllığına duraklatmaya yönelik 

kanun bulunduğumuz yılın Mart 

ayında bitmesi planlanmaktadır. Fa-

kat parlamento bu kanunu Temmuz 

ayının sonuna kadar uzatmaya karar 

verdi ve gerçekleşecek aile birleşi-

mine kota uygulaması getirilmesine 

hükmedildi. Ağustos ayından başlayacak olan aile birleşimi ve “İnsani nedenler” çerçevesi altında aylık 

en fazla 1.000 mülteci yakınının Almanya’ya gelebilmesini öngören bir kanunun getirilmesi düşünülü-

yor. (URL:3)

AfD’li Arthur Wagner Artık Müslüman
AfD (Almanya için Alternatif) politikacısı Arthur Wagner’in Müslüman olması, diğer parti üyelerinden 

tepki almasına neden oldu. Wagner’in çalışma arkadaşları onun bu kararının ardından partiden ayrıl-

masını bekliyor. Fakat 48 yaşındaki Rusya’dan göçmüş olan Alman kökenli politikacı Wagner Tagess-

piegel’e verdiği röportajda, AfD’de kalmak istediğini ve ölene kadar nasyonal-muhafazakâr kalacağını 

söyledi. (URL:2)

Kaynak: Spiegel Online
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NSU Davasında Hakimin Reddi İsteniyor

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında NSU teröristlerine silah tedarik etmekten yargılanan 

Ralf Wohlleben’in avukatı davanın 409.  Gününde hakimin reddini istedi. Avukat Olaf Klemke dava-

nın hali hazırda devam etmesine rağmen müvekkilinin cezasının çoktan belirlenmiş olduğunu düşün-

düğü için böyle bir red isteğini ileri sürdüğünü açıkladı. (URL:4) 

1

Kaynak: Spiegel Online

CDU Politikacısı Albrecht Glaser’i 

“Nefret Söylemcisi” Olarak Tanımladı
CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) politikacısı Michael Brand,  Spiegel ile yaptığı röportajda, Parla-

mento Başkan Yardımcılığı seçimlerini üçüncü kez kaybeden, Müslümanlara yönelik yaptığı nefret 

konuşmalarıyla tanınan Almanya için Alternatif (AfD) politikacısı Albrecht Glaser’i  “Nefret Söy-

lemcisi” olarak tanımladı. (URL:5) 

Aşırı Sağcı Grup Yoldan Geçenlere 

Göz Yaşartıcı Gaz Dağıtıyor
Çarşamba günü Almanya’nın Cottbus kentinde yaşları 17 ila 32 arasında değişen altı erkek yoldan 

geçenlere göz yaşartıcı gaz ve göç karşıtı ifadelerin yer aldığı Almanya Ulusal Demokratik Partisi 

(NPD) logosunun da üzerinde bulunduğu broşürler dağıttı. Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada 

gaz ve broşür dağıtan kişilerin aşırı sağcı NPD üyesi olduklarını belirtti. (URL:6) 
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Polis Cottbus Saldırganlarını Arıyor

Cottbus Polisi, yılbaşı gecesi üç Afgan mülteciye kaldıkları mülteci yurdunda saldırırken güvenlik 

kameralarına yakalanan altı saldırganın peşine düştü. Olay esnasında kameraya takılmayan şüpheli 

şahısların da olabileceği düşünülüyor. Gece 2.10 sularında mülteci yurdunun zilini çalan kişilere 

kapıyı açan yurt güvenliği, gelen saldırganları görmediğini, kapıya yöneldiklerinde içeride pek çok 

kişinin bulunduğunu ve mültecilere saldırdığını ifade etti. (URL:7)

Kaynak: Spiegel Online

Almanya’da Hristiyanlara Yönelik Saldırılar Çoğaldı
Almanya Kriminal Suçlar 

Dairesi (BKA)’nin verdi-

ği bilgilere göre; geçtiği-

miz yıl Almanya’da Hris-

tiyanların hedeflendiği 100 

saldırı vakası gerçekleşti. 

Yapılan saldırılarda bir 

kişi hayatını kaybeder-

ken dokuz kişi ağır şekil-

de yaralandı. Saldırıların dörtte biri kilise ve Hristiyanlara ait sembollere yönelikti.  

(URL:8) 

Kaynak: Deutsche Welle
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Freiberg Mülteci Almak İstemiyor
 

Saksonya eyaletinde yer alan Freiberg Belediyesi, 

şehre mülteci alımlarının durdurulması için eyalet-

teki diğer kurumlarla görüşmeler yapmayı planlı-

yor. Freiberg Belediye Meclisi’nde 23 evet, 6 hayır 

ve 5 çekimser oyla mülteci alımının durdurulma-

sına yönelik oy kullanılmıştır. Belediye’nin yapa-

cağı başvurunun kabul görmesi halinde Freiberg 

mülteci alımını durduran ilk şehir olacak. (URL:9)

2

AfD Meclis Grup Başkanı 
Aile Birleşimi İçin Oy Kullandı

AfD (Almanya İçin Alternatif), mülteciler için aile birleşimi konusunda keskin bir kısıtlamayı savunu-

yor. Buna yönelik olarak AfD Meclis Grup Başkanı Bernd Baumann Perşembe günü yapılan oylamada 

mülteciler için aile birleşimi duraklamasının Temmuz ayının sonuna kadar devam etmesine yönelik 

bir oy kullandı.(URL:10)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Deutsche Welle
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Yüzlerce İnsan Cottbus’ta Barış İçin Yürüdü

Cottbus’ta yaklaşık 600 kişi, Brandenburg yönetiminin dış politikasını ve kentte meydana gelen ırkçı 

saldırıları protesto etme amacıyla sokaklara indi. Gösteri bir Suriyelinin başvurusu ve “Nazi’den Arın-

mış Cottbus Derneği” tarafından organize edilmiştir. Gösteride açık görüşlülük mesajları veren slogan-

lar atıldı. Gösterinin mottosu “Nefretsiz bir hayat- Korkuya karşı birlikte“ idi. Almanlar ile mültecilerin 

arasında gerçekleşen saldırılardan dolayı şiddete karşı olmak ve durumun gerginliğinin giderilmesi için 

sokaklara çıktılar. Gösteriye katılanlar arasında birçok aile, çocuk, emekli ve de mülteci bulunuyordu. 

Cottbus ise şuan başka mülteci kabul etmiyor. (URL:11)

3

Aşağı Saksonya Eyaleti Polisi Şüphelilerin 
Ayaklarına Kelepçe Takabilecek

Spiegel’in verdiği bilgiye göre; 

Aşağı Saksonya polisi artık şüp-

heli bulduğu kişilerin ayaklarına, 

bu kişileri izlemek için kelepçe 

takabilecek. Bu uygulamayla bir-

likte Aşağı Saksonya Polisi, terör 

saldırılarının önüne geçilmesini 

veya azalmasını bekliyor. (URL:12)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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Mültecilere Yönelik Yapılan Anketlerin Cevapları Değiştirildi

Almanya’daki en saygın anketlerinden olan Sosyo- Ekonomik Panel (SOEP) anket cevaplarını değiş-

tirmesiyle gündemde. SOEP’in M3 ve M4 kayıtlarında mültecilerin eğitim durumları (okuma- yazma 

oranları), aile birleşimi durumunda kadınların yaşadığı zorluklar gibi önemli politik kayıtları içermek-

teydi. Yapılan incelemeler doğrultusunda görüşmelerin %6’sının cevaplarının değiştirildiği fark edildi.    

(URL:13)

Kaynak: Frankfurter Rundschau

Pegida Üyesi Suçunu İtiraf Etti
2016 yılında Almanya’nın birleşme 

kutlamalarından bir hafta önce Dres-

den’de Fatih Camii önünde ve bir 

kongre merkezinde iki ayrı patlama ya-

şanmıştı. Gerçekleşen bu iki saldırının 

duruşması görülmeye başlandı. Olayın 

faili Nino K. mahkemede suçunu itiraf 

etti. Nino K. yaptığı itirafta, geleceğe 

dair başka saldırı planlarının da olduğunu belirtti (URL:14)

Kaynak: Spiegel Online
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İçişleri Bakanlığı Geri Göndermeleri 

Bir Merkeze Toplamak İstiyor
Siyah-yeşil hükümeti şehir ve 

ilçelerden geri göndermele-

rin sorumluluğunu tamamen 

bölge meclislerine aktarıyor. 

Şimdiye dek bu konudan ya-

bancılar dairesi sorumluydu. 

İçişleri Bakanlığı “bu karma-

şık görevin daha etkin bir şe-

kilde tamamlanmasına vesile 

olacaktır” demiştir. Daha açık bir ifadeyle bu açıklama, sınır dışı edilmelerin daha hızlı ve daha ucuza 

mal edilebileceğine yöneliktir. Birçok ilçe raporlara göre çekimser olsa da, Frankfurt Göçmenlik Bü-

rosu dahil olmak üzere bazı şehirler planlanan değişime olumlu bakmaktadır. (URL:15)

6

Berlin’deki Aşırı Sağcı Gösterilerde Azalma

Berlin’de aşırı sağcı ve göç karşıtı sokak protestolarının sayısı son yıllarda azalmaya başladı. Berlin 

sakinlerini her hafta sokaklara dökme amacıyla yapılan ırkçı propaganda girişimleri geride kalmış gibi 

görünüyor. Berlin’de 2017 yılında 120 aşırı sağcı gösteri yapılırken bu sayı 2015’te 2017 yılının iki 

katıydı. 2016 yılındaysa ırkçı gösteri sayısı 177’di. (URL:16)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Frankfurter Rundschau
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Nazi Yanlısı Altermedia Patronuna Hapis Cezası

Bir Neonazi platformu olan “Altermedia” sitesinin yasaklanması ve kapatılmasından iki yıl sonra yü-

rütülen davanın sonucu açıklandı. Altermedia patronunun göçmenlere, mültecilere ve Yahudilere karşı 

nefret yayma ve yabancı düşmanlığı gibi birçok suçtan dolayı iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Bu platformun çalışanlarından olan üç kadına ise üçer yıl gözetimli cezaya mahkûm edildi. (URL:17)

Kaynak: Spiegel  Online

Almanya'da Koalisyon Anlaşmasına Varıldı
Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seçim-

lerden bu yana devam eden koalisyon 

görüşmelerindeki son büyük engelin 

bakanlıkların dağılımı noktasında ol-

ması beklenior. Sosyal Demokrat Parti 

(SPD) Başkanı Martin Schulz sonuç-

ların açıklanmasının ardından koalis-

yon hükümetine dahil olmayacaklarını 

açıklamıştı. Ancak Hristiyan Birlik (CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasın-

daki görüşmeler olumsuz olduğundan SPD'nin fikri değişmiştir. Birlik ve SPD'den oluşan hükümetin 

1 Nisan'a kadar kurulması bekleniyor. (URL:18)

Kaynak: BBC News
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Thüringen’de Nazi Konserleri

Thüringen Eyaleti, son zamanlarda Nazilerin konser merkezi olmaya başladı. Organizasyonu hazırla-

yan restoran işletmecisi Tommy Frenck, gelecek dönemler için de tüm aşırı sağcıları ve Nazi destekçi-

lerini bir araya getirmek için konserler planlıyor. 15 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Yabancı-

laşmaya Karşı Rock Konseri ”ne 7000 Neonazi katılım sağlamıştı. (URL:19)

Kaynak: Deutsche Welle

Münihli Restoran Sahibi İşini Kaybetti
Aşırı sağ yanlıları Münihli bir İtalyan restoranında buluşmalarını gerçekleştirdikleri için solcu aktivist-

ler ve politikacılar ev sahibine karşı seferber oldular ve restoranı boykot etme kararı aldılar. Bu kararla 

birlikte müşterileri azalan restoran sahibi varlığını kaybetti. (URL:20)

Kaynak: Spiegel  Online
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Darmstadt'lı Doktor Verilen Nişanı Geri Gönderdi

Bir çocuğun sınır dışı edilmesine karşı protestoda bulunan Darmstadt’lı Doktor, Hessen eyaleti tarafın-

dan üç hafta önce verilen bir nişanı iade etme kararı aldı. Doktor Darmstadt’ta gönüllü olarak ilk kayıt 

kurumunda çalışıyor. Eski görevi başhekimlik olan doktor, travma geçirmiş bir çocuğu sınır dışı eden 

bir hükümet tarafından kendisine nisan verilmesini istemiyor. (URL:21)

Yeni Gelen Mülteci Sayısı Azalmaya Devam Ediyor
Almanya'ya gelen mülteci sayı-

sındaki azalma devam ediyor. Fe-

deral İçişleri Bakanlığı tarafından 

salı günü yayınlanan istatistiklere 

göre, ocak ayında 12.285 sığın-

macı kayıt altına alındı. Aralık 

ayında bu rakam 13.000’den, ka-

sım ayında 16.000'den fazla oldu. 

Mültecilerin ana menşe ülkeleri 

Suriye, Irak ve Nijerya’dır. Mültecilik başvuruları arasında üçüncü konumda olan Afganların sayısın-

da önemli bir gerileme gözlenmektedir. Mülteci olarak başvuruda bulunan Afganların sayıları Kasım 

2017’de 966’iken bu sayı Aralık 2017’de 675 olarak kayıtlara geçmiştir. (URL:22)

Kaynak: Zeit Online

Kaynak: Deutsche Welle
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Ragensburg’da Cami Yapılacak Araziye 

Provakasyon Eylemi

Almanya’nın Ragensburg şehrinde cami yapılacak araziye 26 hac işareti dikildi. Hac işaretlerinin 

üzerinde 2016 yılında Brüksel’de gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ismi yazılıy-

dı. Cami arazisine dikilen hacları gören ve cami cemaati/üyeleri olayı polise ve DİTİB yetkililerine 

bildirdi. (URL:23)

Kaynak: Spiegel Online

AfD Politikacısı Hakkında Soruşturma Açılıyor
Geçtiğimiz haftalarda Al-

manya için Alternatif (AfD) 

Milletvekili Jens Maier, 

Noah Becker hakkında ırk-

çı ifadelerde bulunmuştu. 

Milletvekili koruması kal-

dırılan politikacıya Dresden 

Savcılığı, Becker’a karşı 

sarf ettiği sözlerden dolayı 

hakaret söylemi suçundan soruşturma başlatıyor. (URL:24)

Kaynak: Spiegel Online
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AfD Politikacısı Hakkında Irkçılık İddiaları

AfD’li (Almanya için Al-

ternatif) politikacı Andre 

Poggenburg, “Çarşamba 

Orucu” hakkındaki ko-

nuşması esnasında Al-

manya’da yaşayan Türk-

ler için “Deve Çobanı 

(Kameltreiber)” ifadesin-

de bulundu. Bu ifadenin 

ardından AfD’li politika-

cı birçok kesimden tepki gördü. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’da konu ile ilgili 

yaptığı açıklamada Poppenburg’u saygısızlık ve nefret söyleminden dolayı eleştirmiştir. (URL:25)

Kaynak: Deutsche Welle

Mülteci Okulunun Paraya İhtiyacı Var
"Deine Chance (Senin 

Şansın)-Eğitim Yoluy-

la Entegrasyon" pro-

jesine ismini vermek 

istemeyen bir bağışçı 

şuana kadar yaklaşık 

bir milyon avroluk yar-

dımda bulundu. Bağış-

çı projeyi 2019 yılına 

kadar destekleyeceğini 

ifade etmesine rağmen, proje yürütücüsü Sabina İhrig bütçenin yetersiz kaldığını ve daha fazla yardı-

ma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bad Soden Belediyesi ise okula 110.000 Euro’luk yardım konusunu 

mecliste tartışacak. "Eğitim Yoluyla Entegrasyon" projesi neredeyse üç yıldır mültecilerin Alman-

ya'da meslek edinmesine ve çıraklık yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. (URL:26)

Kaynak: Frankfurter Rundschau
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Almanya’da Müslümanlara ve Yahudilere 

Yönelik Saldırılar Çoğalıyor
Alman Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre; 2017 yılında Yahudilere yönelik 1.495, 

Müslümanlara yönelik 1.069 ve Hristiyanlara yönelik 127 saldırı olayı gerçekleşti. İşlenen suçların 

çoğunun arkasında politik nedenlerin olduğu düşünülüyor. 2017 yılında Müslümanlara ve Yahudilere 

karşı işlenen politik arka plana sahip toplam 2 bin 500 suç kayıt altına alınmıştır. (URL:27)

Berlin İlkokullarda Türkçe Dersleri Vermeye Başlıyor

Alman okullarında çocuklara Türkçe öğretilmesi için Türkçe öğretmenlerinin maaşları Türkiye tara-

fından ödeniyor. Konsolosluk dersleri üzerinde ise aylardır tartışılıyordu. Berlin bütün bu tartışmalara 

alternatif bir seçenek ortaya atıyor. Berlin’de bulunan 20 ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki Türk 

kökenli öğrenciler için haftada iki saat Türkçe dersi vermeyi planlıyor. Dersler zorunlu olmamakla 

beraber veliler konsolosluk tarafından verilen veya bu derslere alternatif olarak uygulamaya konulan 

derslerin hangisine göndermek istediklerinde özgürdürler.  (URL:28)

Almanya 2017 Yılında 1638 Yabancıyı Sınır Dışı Etti
Hür Demokrat Parti (FDP)’den milletvekili Marcel Luthe’nin vermiş olduğu soru önergesinin verilen 

cevaba göre, Almanya 2017 yılında 1463’ü sığınmacı toplam 1638 yabancı uyruklu kişiyi sınır dışı etti. 

2017 yılının sonuna kadar Almanya’da bulunan 11.700 kişinin ülkeden çıkarılması kararı bulunmasına 

rağmen bu kişilerin sağlık veya ailevi nedenlerden dolayı sınır dışı ertelemesi durumunda tanınan ge-

çici oturma izni (Duldung) ile ülkede kalmalarına izin verilmektedir. (URL:29)

Kaynak: Spiegel Online
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Sağcı Kadınların Yürüyüşü Engellendi

Polisin verdiği bilgiye göre, 

sağcı görüş karşıtı yaklaşık 

900 kişi Pazar günü Berlin 

Friedrich caddesinde gös-

teri yapan yaklaşık 500 ki-

şilik sağcı kadın grubunun 

yürüyüşünü engelledi. AfD 

üyesi Leyla Bilge'nin açık-

lamasına göre buyürüyüş 

kadın haklarına dikkat çekmek için gerçekleştirilmek istendi. Siyasal partilerin göçmen politikalarına 

karşı olan herkes bu yürüyüşe davet edildi. Karşı protestocular baslaticilarin sözde feminizmin altinda 

yatan ırkçılık ile suçluyor.  (URL:30)

Mülteciler Almanya’ya Girmek İçin 
Yeni Rotalar Arıyor 

Yaklaşık iki yıldan beri Avusturya-Almanya sınırında mültecilerin kaçak yollardan ülkeye girmemesi 

için kontroller devam ediyor. Fakat istatistikler diğer komşu ülkelerden illegal yollarla ülkeye giren 

mültecilerin sayısında artış olduğunu gösteriyor. Ülkeye kaçak yollardan en fazla Danimarka sınırın-

dan mülteci giriyor. Bu ülkeden gelenlerin ise İskandinav ülkelerinde mülteci başvurularının kabul 

olmayanlar olduğu düşünülmektedir. (URL:31)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Spiegel Online
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DİTİB Aracı Kundaklandı

Berlin-Schöneberg’de gece vakti gerçekleşen olayda Türk-İslam Birliği’nin (DITIB) kamyonet tipi 

aracı kundaklandı. Yetkililer olayın arkasında politik nedenlerin olup olmadığını araştırıyor. (URL:32)

Afganistan'a Geri Göndermeler Devam Ediyor

Afganistan'daki güvenlik durumundan bağımsız olarak, bir uçak salı akşamı tekrar reddedilen sığın-

macıları Kabil'e götürmek için bekliyor. Bavyera Mülteci Konseyi'nden alınan bilgiye göre, uçak 

Münih Havalimanı'ndan kalkacak. Birleşme, ülkeye sürgünlerin derhal sona erdirilmesi çağrısında 

bulundu. İnsan hakları örgütü Pro Asyl yapılan davranışı sorumsuzluk olarak nitelendiriyor. (URL:33)

Kaynak: Frankfurter Rundschau

Kaynak: Berliner Zeitung
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AfD’nin Pegida İle İşbirliği

AfD (Almanya İçin Alternatif) aşırı sağcı 

kesime yönelmeye devam ediyor.  Par-

ti Başkanları Alexander Gauland ve Jörg 

Meuthen islam düşmanı Pegida ile yakın-

laşmayı ilerletmek istiyor. Gauland konuy-

la ilgili “Stern” gazetesine “Yakınlaşma 

mümkün” açıklamasında bulundu. (URL:34)

Essen Mültecilere Yiyecek Yardımı Yapmıyor

Essen’de ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapmak için düzenlenen organizasyondan sadece Al-

manlar yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi mültecilerin veya yabancıların başvuruları ilk etapta kabul 

edilmiyor. Organizasyon temsilcisi  Jörg Sartor buna neden olarak mültecilerin sayısındaki artışı 

gösterdi. (URL:36)

AfD’nin Burka Başvurusu Kabul Edilmedi
Alman parlamentosunda burkanın pek fazla savunucusunun olduğu söylenemez. Buna istinaden AfD 

(Almanya İçin Alternatif) burka ve peçenin yasaklanması için yasa tasarısı vermiştir. AfD burka ve 

niqapın yasaklanmasını Müslüman kadınların korunmasını istediği için bunlara yasak getirilmesini 

istediklerini ifade etmektedir. AfD’li milletvekili Gottfried Curio yaptığı açıklamada "Peçe Selefile-

rin bayrağıdır, burka şeriat ruhu nefes alır." gibi ifadeler kullanmıştır. Parlamentoya AfD tarafından 

getirilen yasa teklifi diğer tüm fraksiyonlar tarafından reddedildi.  (URL:35)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Frankfurter Rundschau
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Yemek Sofrası (Die Tafel) Herkes İçin Var
Essen Yemek Sofrası yönetim 

kurulunun yardımların sadece 

Almanlara yönelik olarak al-

dığı karar, ülke çapında büyük 

eleştirilerle karşılaştı. Alman-

ya geneli aşevi Federal Başka-

nı Jochen Brühl, ARD'ye şun-

ları söyledi: “Bunu doğru bir 

yol olduğunu düşünmüyoruz. 

Yemek Sofrası, ihtiyacı olan her insana yardım etmelidir. Bu karar pasaport veya köken ile yapılma-

malıdır.” (URL:38)

Kaynak: Deutsche Welle

Frauke Petry’nin Dokunulmazlığı Kaldırıldı
AFD’nin eski Başkanı Frauke Petry için ikinci dava ile karşı karşıya. Leipzig savcılığı eski başkana 

devlet yardımında hile yaptığına dair bulguları şüphesiyle dava açtı. Sakson yargısının talebi üzerine, 

Perşembe akşamı Federal Meclis, şu anda bağımsız milletvekili olan Petry’nin milletvekili dokunul-

mazlığını kaldırdı. (URL:37)

Kaynak: Frankfurter Rundschau
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Cottbus’ta Göç Karşıtı Sloganlar

Yerel halk ve mülteciler arasında Cottbus'daki şiddetli çatışmalardan sonra, birçok insan bir kez daha 

göçmenlere karşı sokaklara çıktı. Gözlemcilerin tahminlerine göre, Cumartesi günü şehir merkezin-

de sağcı gösteri ve mitinge 2 binden fazla kişi katıldı. Vatandaşın inisiyatif "Geleceğin Evi" (Zukunft 

Heimat) organizatör olarak yaklaşık 5 bin göstericiden bahsetmektedir. Polis verilerine göre yapılan 

gösteride birkaç aşırı sağcının da gösterilerde yar aldığını belirtilmektedir. (URL:39)

NPD’den Aşırı Sağcı Radikalleşme
Aşırı sağcılar, Hitler’in 129. doğum gününü kutlamak ve aşırı sağcıların dayanışmasını göstermek 

için 20 Nisan’da Oberlausitz’de düzenlenecek olan müzik ve savaş sanatları festivalinde buluşmayı 

planlıyor. Buluşmayı Almanya Ulusal Demokratik Paritsi (NPD)’nin finanse ettiği belirtilmektedir. 

(URL:40)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Berliner Zeitung
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Almanya'da İşsizler Büyük Oranda Fakir

AB'nin başka hiçbir yerinde, Almanya'da işsiz bir kişinin yoksulluk riski ile karşı kaşıya kalması 

kadar yüksek bir risk yoktur. Fransa ve Danimarka'da risk Almanya’dakine göre sadece yarısı kadar-

dır. Politikacılar sosyal sistemde bir değişim çağrısı yapıyorlar. Almanya'daki işsizler, AB çapında 

karşılaştırmada yoksulluğa karşı en savunmasız insanlar. Avrupa istatistik bürosu Eurostat'a göre, bu 

ülkede fakirlik riski 2016 yılında yüzde 70,8 iken, bu oran Avrupa Birliği'ndeki herhangi bir ülkeden 

daha yüksek. AB genelinde, 16 ve 64 yaş arasındaki işsizler için yoksulluk riski yüzde 48,7, yani 

2006'da yüzde 41,5 olmuştur. (URL:41)

Essener Tafel Başkanı İstifa Etmeyi Düşünüyor
Essener Tafel yönetim kurulunun 

yabancılara verilen yardımları dur-

durma kararı üzerine gelen tepkiler 

başkanının görevinden çekilme ka-

rarı alması hakkında düşünmesini 

sağlıyor. 61 yaşındaki başkan Jörg 

Sartor Bild gazetesine yaptığı açık-

lamada “Yaptığım iş benim için her 

zaman eğlenceli oldu. Fakat artık sevk duymuyorum.” ifadesini kullandı. (URL:42)

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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Merkel Essen Yiyecek Yardımı 

Organizasyonunu Eleştirdi

Merkel, Pazartesi akşamı Alman televizyon kanalı RTL ile yaptığı röportajda, Essen Yiyecek Yardımı 

organizasyonunun yabancı uyruklu ihtiyaç sahiplerinin kayıtlarını almamasını eleştirdi. Merkel yap-

tığı açıklamada, bu tür ayrımcılığın yapılmaması gerektiğinin üzerinde durdu. (URL:43)

Afrikalı Hamile Kadına Irkçı Saldırı
Leipzig polisinin verdiği bilgiye göre; bir Afrikalı hamile kadın dairesinin önünde iki kapşonlu şahıs 

tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar olay esnasında “Wurzen’de mülteci istemiyoruz” şeklinde 

ırkçı söylemlerde bulundu. (URL:44)

Kaynak: Berliner Zeitung

Frankfurt Bölge Mahkemesi'nin Irkçı Saldırı Kararı 
Geçen yıl Ludwig ve Wilhelm adında iki Alman arabalarıyla Bad Vilbel'deki Friedberger Straße'den 

geçerken taşıma işleriyle uğraşan dört siyahi genç gördüler. İşte burada "bir noktada çok fazla siyah 

insan var", diyen ikili Ludwig ve Wilhelm daha sonra araba penceresinden daha sonra "Negro" diyerek 

ve Wilhelm sağ kolunu uzatarak ve "Heil Hitler!" diye bağırdı. Bunun üzerine Frankfurt bölge mah-

kemesi Hitler selamı vermekten ve hakaretleri için, ikisine para cezası verilmiştir. Ayrıca aşırı sağ / 

anti-Semitizm üzerine dört saatlik bir atölyeye katılma cezasına çarptırılmıştır. (URL:45)
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Mülteci Yurtlarına Saldırılar

2017  yılında mülteci yurtlarına 313 saldırı gerçekleştirilirken 1906 saldırı da direk mülteciler hedef 

alınmıştır. Bu sayı 2016 yılında toplam 3500’dü. Alman hükümeti temsilcileri bu sayılar için “utanç 

verici” ve “korkunç derecede fazla”  ifadesinde bulunurken Federal Adalet Bakanı Heiko Mass’a 

göre, bu duruma alışılmamalı ve razı gelinmemeli. Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke saldırıların so-

rumlusu olarak Afd’yi ve Birlik partilerini gösterirken; “2017'de mültecilere yapılan 2000'den fazla 

sağcı ve ırkçı saldırı, AfD ve diğer aşırı sağcı gruplar tarafından günlük olarak tanıtılan ülkede agresif 

bir duygu yansıtıyor” dedi. (URL:46)

Mülteciler İçin Ücret Eleştirisi
Mülteci insiyatifi, 5 Mart Pazartesi günü kararlaştı-

rılacak olan Main-Taunus bölgesi için yeni bir ücret 

tarifesine karşı protesto ediyor. Uygun fiyata konut 

bulamayan mülteciler ucuz olduğundan dolayı toplu 

konutta kalıyorlar. Bu uygun konutlarda yaşamları-

nı sürdüren mülteciler gelecekte, kaldıkları yere 198 

avro değil, 398 avro ödeyecek. Yeni ücret, son iki yıl 

içinde konaklama biriminde gerçekleşen tüm maliyetler hesaplanarak yapıldığı belirtilmiştir. Kişi ba-

şına yaklaşık 47 konaklama için geçerlidir. Michael Kegler, "Üç çocuğu olan bir aile, gelecekte 30 

metrekarelik bir oda için yaklaşık 2000 avro ödemek zorunda kalacak." Diye ifade ederken karara 

itiraz etti. (URL:47)

Kaynak: Frankfurter Rundschau

Kaynak: Berliner Zeitung
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