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Afgan Mültecilerin Başvuru Değerlendirmeleri
Askıya Alınıyor

Kaynak: Spiegel Online

Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin, Afgan asıllı mülteciler tarafından yapılan iltica başvurularını değerlendirme sürecini durdurduğu bildiriliyor. Hindukuş’daki Alman Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen ve 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrasında Alman hükümetinin güvenlik durumunu
yeniden değerlendirmesini bekleyen Federal Daire, yaklaşık 30.000 başvurunun gerekli raporlar gelinceye kadar karara bağlanmayacağını açıklıyor. (URL:1)

Kaynak: Deutsche Welle
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İlköğretimi Tamamlamayan Öğrenci Sayısında Artış

Kaynak: Spiegel Online

Rakamlar, eyaletlere göre değişiklik gösterse de ilköğretimi dahi tamamlamamış olan genç sayısında
artış görüldüğü, yılda neredeyse 50.000 öğrencinin mezun olmayı başaramadığı bildiriliyor. Caritas
Eğitim Araştırma’ nın verilerine göre, ülke çapında ilkokulu tamamlayamayanların sayısının 47.435
olduğu açıklanırken bu sayıda 2013 yılından bu yana ise her yıl artış yaşandığı vurgulanıyor. Caritas
Başkanı Peter Neher, okulu bırakanların iş hayatında ve mesleki eğitim kurumlarında yer edinme
şansının çok düşük olduğunu, mesleki yeterliliklerinin eksikliğini ve devletten aldıkları ödemeler
olmaksızın hayatlarını devam ettirmekte zorluk çektiklerini vurguluyor. Özellikle göçmen gençlerde,
mezun olmadan okul bırakma sayısının yüksek olduğu ifade edilirken yabancı uyruklu öğrencilerin
bu tutumları sebebiyle gelecek yıllarda risk ve problem ile karşılaşmalarının Alman öğrencilere oranla iki kat daha fazla olacağı bildiriliyor. (URL:2)

Kaynak: Sabah Gazetesi
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Terör Tehlikesi Artıyor
Anayasayı Koruma Dairesi, Almanya’nın İslami terör
örgütleri sebebiyle tehlikede
olduğunu bildirirken Reichsbürger adlı grupla beraber
aşırı sağ ve sol gruplara da
dikkat edilmesi gerektiğini
vurguluyor. Anayasayı KoruKaynak: Spiegel Online

ma Dairesi’nin 2016 yılı rapo-

runa göre, Almanya’da radikalleşen kişi sayısı sürekli artıyor. Dairenin odağında ise şiddete eğilimli
selefiler, “Reichsbürger”, aşırı sağcı ve aşırı solcu gruplar bulunuyor. Raporda bildirilen haliyle selefilerin sayısı 2015 yılında 8350 iken günümüzde 10.100’e çıkmış durumdadır. Haberde, Suriye ve
Irak’ta devam eden savaşlar ve Daeş ‘in saldırıları sebebiyle, İslam kaynaklı yeni terör vakalarının
olacağı varsayımı açıklanıyor. Anayasayı Koruma Dairesi’nin tehlikeli veya dikkat edilmesi gereken
gruplar olarak nitelediği aşırıcılar arasında, Alman Hükümeti tarafından tanınmayan ve birçok farklı
grubun bir araya gelerek oluşturduğu “Reichsbürger” hareketi de yer almaktadır. İçişleri Bakanı de
Maiziere’nin açıklamalarına dayanarak, 1937’den beri var olan bu gruba, hali hazırda 12.800 kişinin
dahil olduğu açıklanıyor. “Reichbürger” adlı grubun daha çok emniyet güçleri ve resmi kurumlara
karşı şiddet suçu işlediği, Kasım ayında Bavyera’da bir polis memurunun, bu gruba mensup bir kişi
tarafından vurulduğu bildiriliyor. Aşırı sol hareketteki şiddet içeren suçlarda da artış olduğu, 2015’de
kayıtlı 1400 olay varken 2016’da 1600 olayın bulunduğu, ayrıca şiddete meyilli aşırı sağcı kişi sayısının da 12.100’e ulaştığı bildiriliyor. Rapora göre ülke çapında yabancılara karşı işlenen şiddet suçlarında düşüş yaşandığı görülüyor ve aşırı sağcılar tarafından işlenen şiddet suçlarının daha çok karar
verici kurum ve kişilere yönelik saldırılar olduğu da ekleniyor. Mülteci sorununda yaşanan artışın sorumlusu olarak görülen resmî kurumların yasal temsilcilerinin de şiddete meyilli grupların hedefinde
oldukları bildiriliyor. Raporda belirtilen bir diğer hususa göre aşırı sol 28.500 kişilik potansiyeli ile
yüzde yedilik bir artış gösteriyor. Ancak aşırı solcu grup ve kişilerce işlenen şiddet suçlarının azaldığı
bildiriliyor. G20 zirvesi ve seçimlerden sonra bu durumun değişme ihtimalinin bulduğu vurgulanıyor.
(URL:3)
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Aşırı Sağcı Teğmen Franco A. Salıveriliyor
Federal Yüksek Mahkeme’nin, terör şüphelisi olarak göz altında tuttuğu askerlerden Franco A.’nın,
yeterli delil olmadığı ve Franco A.’nın gerçekleştirileceği varsayılan terör eylemlerine katılımının söz
konusu olmadığı gerekçesiyle salıverildiği bildiriliyor. Gözaltındaki askerlerden Maximilian T.’nin de
çarşamba günü salıverileceği bilgisi veriliyor. Savcılığın Franco A.’ya, Maximilian T. İle birlikte üst
düzey siyasetçilere karşı bir saldırısı planlamaları gerekçesiyle suç duyurunda bulunduğu bildiriliyor.
Maximilian T.’nin Franco A.’nın tutuklanışından sonra, silah tedarik etmesi ve Franco A.’nın planlarından haberdar olması gerekçesiyle suç ortağı olarak gözaltına alındığı, potansiyel saldırı hedeflerinin bulunduğu bir listenin de bu şekilde ortaya çıkarıldığı bildiriliyor. Ayrıca Franco A.’nın 2015 yılı
sonunda David Benjamin adıyla mülteci olarak Almanya’da sığınma hakkı kazandığı verilen bilgiler
arasında bulunuyor. Araştırmacıların Maximilian T.’nin, ocak ayında Franco A. ile birlikte Viyana’ya
gitmiş olmasını şüpheli buldukları, varsayımların Franco A.’nın Viyana’dan Almanya’ya 70 yıllık bir
silah getirdiğini, silahın suç aleti olma olasılığının bulunduğu açıklanıyor. Maximilian T.’nin avukatlarının suçlamaları reddettiği, Franco A.’nın silahı sakladığı zaman diliminde, Maximilian T.’nin çoktan
güvenlik kontrolüne girmiş olduğu, Maximilian T.’nin üzerinde bulunan listenin ise herhangi bir delil
olmadığı, iki askerin listede bulunan kişilere ve kurumlara karşı gerçekten saldırı planı yapıp yapmadığı yönünde kesin bir kanıt sayılmayacağını açıkladıkları aktarılıyor. Matthias F. Adlı öğrencinin de
Franco A.’ya ordudan çalınan silah ve mühimmatları saklamada yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığı
ve hala gözaltında olduğu açıklanıyor. Franco A.’nın gerçekten bir terör saldırısı planlayıp planlamadığının hala bilinmediği aktarılıyor. Olayın, sığınmacıların Almanya’ya girişinde gerçekleştirilen
kontrollerin yetersizliği kanıtlamak için planlanmış olma ihtimalinin de bulunduğu vurgulanıyor. (URL:4)

Kaynak: Spiegel Online
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Öğretmenlerden Müslüman
Çocuklara Ayrımcılık

Kaynak: Zeit Online

Georg Lorenz ve Mohini Lokhande’nin çalışmasını aktaran haberde, yapılan bir anketin sonuçlarına
göre Müslüman çocukların okullarda ayrımcılığa maruz kaldığı bildiriliyor. Haberde aktarılan bilgilere göre: yaklaşık 8.000 Alman vatandaşına yöneltilen soruların neticesinde görülüyor ki, her iki öğretmenden biri, kendi çocuğunu çok fazla Müslüman çocuğun bulunduğu bir okula göndermek istemiyor. Öğretmenlerin de, toplumun geri kalanı gibi Müslümanlara karşı önyargısı var. Yüzde 17’lik
bir dilim Müslümanların çoğunlukla agresif tavırlar sergilediklerini düşünüyor, öğretmenlerin yüzde
39’u Müslümanların diğer vatandaşlara göre daha az eğitilebilir olduğunu varsayıyor, bu görüş genele vurulduğunda halkın yüzde 47’sinin aynı fikri paylaştığı görülüyor. Araştırmacılardan Mohini
Lokhande’nin aktardığına göre, öğretmenlerin varsayımlarının gerçek dışılığını kanıtlayan çalışmalar
mevcut. Özellikle Türk kökenli ailelerin çocuklarının eğitimini destekledikleri, genellikle Türk kökenli
öğrencilerin Abitur için diğer öğrencilere göre sıkı bir çalışma içinde oldukları görülüyor. Buna karşılık Türk öğrencilerin yüzde 30’u Abitur’da başarılı notlar alırken Alman öğrencilerde bu oranın yüzde 50’lerde olduğu bildiriliyor. Araştırmacıların fikrine göre bu durumun kaynağında, öğretmenlerin
göçmen ailelerin çocuklarına karşı davranışlarında ve beklentilerindeki değişkenlik olduğu aktarılıyor.
Araştırmacılardan Lorenz’in aktardığına göre, bahsi geçen araştırma sürecinde sınıflarda dersler filme
çekiliyor ve öğretmenlerin Türk kökenli öğrencilere daha az söz hakkı tanıdığı ve derse katılımlarının
sağlanmadığı görülüyor. (URL:5)
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Almanya’ya Gelen Mülteci Sayısı Azalıyor

Kaynak: Spiegel Online

Geçen yıla oranla, Almanya’ya gelen sığınmacı sayısının düştüğü bildiriliyor. Federal İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre, yılın ilk yarısında Almanya’ya gelen sığınmacı sayısı 90.389 ile geçen
yıla oranla yarı yarıya düşmüş durumda. Suriye’den gelen sığınmacı sayısının 22.320, Irak’tan gelen
mülteci sayısının 9.283, Afganistan’dan gelen mülteci sayısının 6.316, İran’dan gelen mülteci sayısının 3.987 olduğu bildiriliyor. Türkiye ve AB arasında yapılan mülteci anlaşmasının bu düşüşte etkili
olduğu vurgulanıyor. (URL:6)

Gerekirse Silahlanılmalı
CDU/CSU birliğinin Akdeniz’de yaşanan
sığınmacı krizine karşı daha sert önlemler
alınması gerektiğini savunduğu açıklanıyor.
Avrupa Halk Parti’si grubu lideri Manfred
Weber (CSU)’in, Avrupa’lı askerlerin Libya sahillerinde de savaşması gerektiğini, bu
krizin artık bitmesi gerektiğini ve eğer gereKaynak: Spiegel Online

kirse Avrupa vatandaşlarının da silahlanma-

sı gerektiğini savunduğu aktarılıyor. (URL:7)
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İmamlardan Teröre Karşı Yürüyüş

Kaynak: Berliner-Zeitung

Berlin’de, savaşta yıkılan Kaiser Wilhelm Proteston Kilisesi önünde ellerinde güller ve 19 Aralık
2016’da Noel pazarında yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına yakılmış mumlarla toplanan
imamların, İslam adı altında teröre karşı Avrupa çapında eylem düzenledikleri aktarılıyor. Dünyanın
çeşitli ülkelerinden katılan 60 imamın, Paris’ten başlayıp Berlin’e geldiği ve bir sonraki hedeflerinin
Brüksel olduğu daha sonra da yine bir terör saldırısının yaşandığı Nice’e gidecekleri bildiriliyor. (URL:8)

Sığınma Evinde Saldırı
Karlshorst

Berlin’de

bulunan bir sığınma
evinde yaşanan çatışmada, bina yöneticisinin, kendisine atılan
büyük, metal bir küllük ile yüzünden yaralandığı, kemiklerinin
Kaynak: Berliner-Zeitung

kırıldığı ve hastaneye

kaldırıldığı aktarılıyor. Yöneticinin ifadesine göre, saldırıyı gerçekleştirenlerin gece bekçileri olduğu
bildiriliyor. (URL:9)
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Sol Parti Vekillerine Saldırı

Kaynak: Spiegel Online

Neukölln’de, biri 55 yaşındaki SPD’li Kaymakam Gabriela Gebhardt’a, diğeri yabancı düşmanlığı ve
aşırı sağa karşı eylem grubu Rudow’dan Christel Jachan’ın kız arkadaşına ait olan arabaların ateşe
verildiği aktarılıyor. Neukölln’de 2014 yılından beri aşırı sağcılardan kaynaklanan 24 olay yaşandığı
bu sebeple de aşırı sağ eylemlerine karşı ayrıca bir polis grubu oluşturulduğu bildiriliyor. (URL:10)

Nsu Davası’nda Bilirkişi Reddi
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin NSU sürecine bilirkişi olarak psikiyatrist Joachim Bauer katılımını reddettiği, kararın senatoya gelen iptal talepleri üzerine alındığı aktarılıyor. Yargıç Manfred
Götzl’in ifadesine göre Bauer taraflı olduğu izlenimi bırakıyor. Freiburg’lu psikiyatrın, Beate Zschäpe’nin suçlu olduğu kararının çoktan verilmiş olduğunu, davanın bir cadı avına dönüştüğünü belirttiği
aktarılıyor. (URL:11)

Orduya Sulh Fonu: Kriz Ülkelerine Barış Getirilecek
Hukukçuların uyarılarına rağmen gerçekleştirileceği aktarılan plana göre, kriz ülkelerindeki askeri güçlere fazladan fon oluşturulacak.Avrupa Komisyonu hukukçularının, planı hem hukuken hem de siyaseten uygunsuz buldukları vurgulanırken, AB’nin kriz ülkelerindeki askeri güçler için oluşturacağı ekstra
fonun, barışı desteklemeyeceği, üstelik yatırılan milyonlarca Euro’ya rağmen bu ülkelerde yalnızca
askeri güçlerin kuvvetlendirilmesiyle barışın sağlanamayacağını savundukları aktarılıyor. (URL:12)
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Almanya Güvenli Değil

Kaynak: Berliner-Zeitung

Alman Basın Ajansı adına Almanya YouGov Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, geçen
iki yılda yaşanan terör saldırılarından sonra Almanya’da yaşayan her iki kişiden biri kendini güvende
hissetmiyor. Doğu Almanya’da tedirginliğin daha yoğun olduğu ve ülke genelinde kadınların erkeklere
oranla daha tedirgin hissettikleri aktarılıyor. Halkın yüzde 56’sının terörle yaşamaya alışmak zorunda
olduklarını düşündükleri belirtilirken, beş kişiden dördünün gelecek yıl içerisinde İslami terör örgütlerinin Almanya’da bir saldırı yapacaklarına inandıkları, her iki kişiden birinim aşırı sağ gruplardan
terör saldırısı bekledikleri, yüzde 43’ünün ise sol grupların bir saldırı düzenlemesini olası gördükleri
aktarılıyor. (URL:13)

Sol Gruplardan Okul Münazarasına Tepki
Potsdam’da yapılması planlanan öğrenci panelinin, sol gruplardan gelen
tehditler sebebiyle iptaline karar veren Eğitim Bakanlığı’nın, iptale gerekçe olarak tehditler sonucunda bir
saldırı yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa da saldırının boyutları hakkında
Kaynak: Berliner-Zeitung

bir tahminde bulunamadıkları sun-

duğu aktarılıyor. Buna karşılık eğitim Bakanlığı Sekreteri Thomas Drescher’in tehditlere göz yumulup
panelin iptal edilmesini “muhtemelen bir hataydı” sözleriyle değerlendirdiği bildiriliyor. (URL:14)
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Silah İhracatına Onay
Katar ve Arap ülkeleri arasındaki çatışmalar sürerken, Federal Hükümet’in Mısır ve Suudi Arabistan
ile yapılması planlanan silah ihracatı anlaşmasının onaylandığı açıklanıyor. (URL:15)

Kaynak: Berliner Zeitung

Türk Öğrenciler Başarısız
İstatistiklere göre Türk kökenli öğrencilerin Alman eğitim sistemine
uyum sağlamakta zorluk çekiyor ve
bu sebeple başarısız oluyor. Türk öğrencilerin genelde okulu bıraktıkları,
yalnızca yüzde sekizinin okulu başarıyla bitirebildikleri belirtilirken,
Kaynak: Spiegel Online

göçmen kökenli olmayan öğrenci-

lerde okulu bırakma oranının yüzde 24 olduğu bildiriliyor. Sovyetler Birliği ve İtalya’dan göç eden
ailelerin çocuk ve torunlarına göre Türklerin başarı oranının oldukça düşük olduğu vurgulanıyor.
Türklerin başarısızlığına muhtemel sebeplerin, göç eden ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması
ve yoksul olmaları olduğu açıklanırken, babaları en azından ortaokulu bitirenlerde başarı oranının
arttığı vurgulanıyor. (URL:16)
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Harçlar Dava Ediliyor

Kaynak: Spiegel Online

Baden-Württemberg’de öğrencilerin üniversite harçlarının yüksekliğinden şikayetçi oldukları ve bir
öğrencinin, Freiburg İdare Mahkemesi’ne şikayette bulunduğu belirtiliyor. Bu durumun Kuzey Ren
Vestfalya’da da örnek teşkil edebileceği vurgulanıyor. Freiburg Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin bu
konuda öğrencilerine destek oldukları ve ücretsiz eğitimi savundukları belirtiliyor. Fakir bölgelerde
istisnalar olsa da AB dışı ülkelerden gelen öğrencilerin dönemlik 1500 Euro harç ücreti ödedikleri ve
bu durumu ayrımcılık olarak değerlendirdikleri vurgulanıyor. (URL:17)

Kaynak: Deutsche Welle
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Aşırıcıların Şiddete Yöneliminde Artış
Anayasayı Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamada, Hamburg G-20 zirvesi sürecinde yaşananlardan
sonra aşırı solcuların da geçmişte olduklarından daha sık şiddete başvurdukları dikkat çekiliyor.Sol
Grupların şiddete yönelimlerinin daha çok polis ve otoritelere yoğunlaştığı vurgulanırken, Focus dergisinin G20 zirvesinden sonra yaptığı bir ankete göre Almanya’da sağ radikallerin sol radikallere göre
daha tehlikeli oldukları fikrinin hala hâkim olduğu bildiriliyor. (URL:18)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kadınlar Daha Az Maaş Alıyor
Eyaletlere göre farklar küçülmüş olsa da,
kadınlar erkeklere göre neredeyse yarı
yarıya daha az emekli maaşı alıyorlar.
Yeni eyaletlerde erkekler kadınlardan
yüzde 28 daha fazla maaş alırken eski
eyaletlerde bu oranın yüzde 58’e çıktığı bildiriliyor.1995’den bu yana erkek
ve kadınların aldıkları emekli maaşları
Kaynak: Zeit Online

arasındaki uçurumun yüzde 16 oranında

küçüldüğü, bunun da yıllık yüzde 0.8 oranında bir düşüşe denk geldiği açıklanıyor. Almanya’nın batısında erkekler 1.078, kadınlar 606 Euro emekli maaşı alırken, Almanya’nın doğusunda erkekler 1.171,
kadınlar ise 894 Euro emekli maaşı aldıkları belirtiliyor. (URL:19)
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Neonazi Festivali

Kaynak: Berliner Zeitung

Thüringen’de gerçekleştiği duyurulan rock müzik festivalinin, Almanya’dan ve dünya genelinden gelen 6000 kadar Neo-Nazi’ye ev sahipliği yaptığı bildiriliyor. Barışçıl bir Nazi mitingi olarak değerlendirilen konserde suç sayılabilecek ve anayasaya aykırı poster ve afışler kullanıldığı aktarılıyor. “Yabancı istilasına karşı Rock” sloganıyla gerçekleşen konserde 43 tane suç teşkil eden durum oluştuğu
da verilen bilgiler arasında bulunuyor. Yaklaşık 200.000 Euro gelir elde edilen konserin ardından yerli
halkın, Nazi konserini protesto etmek amacıyla barışçıl bir festival düzenledikleri bildiriliyor. (URL:20)

Kaynak: Deutsche Welle
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Sığınma Evine Kundaklama
21 yaşındaki bir gencin, mülteci sığınma evindeki çocukların üzerine yanıcı madde attığı, gerekçe
olarak da cüzdanının bir mülteci tarafından çalınmış olmasını gösterdiği bildiriliyor. Jüterbog’da bir
sığınma evinde gerçekleştirilen olayda zanlının, 20 çocuğu öldürmeye teşebbüsten yargılandığı açıklanıyor. Olayda kimsenin zarar görmediği, yanıcı maddenin açık olan pencereden içeri girdiği fakat
bina görevlisinin yangın söndürücüyle müdahale etmesi sonucu yangının söndürüldüğü belirtiliyor.
Kasım ayında gerçekleşen olaydan sonra, şubat ayında gencin tutuklandığı ve o süreden beri de tutuklu olduğu bildirilirken davanın henüz sonuçlanmadığı vurgulanıyor. Davalının avukatından gelen
cezaevi koşullarını hafifletme talebinin yargıç Jörg Tiermann tarafından reddedildiği, davalının saldırıdan sonra aşırı sağcı bazı gruplarla iletişime geçtiğine dair kanıtların bulunduğu açıklanıyor. (URL:21)

Kaynak: Berliner Zeitung

Üst Limit
CSU’nun, mülteci alımı konusunda yıllık en fazla 200.000 mülteciyi kapsayan bir üst sınır belirleme
yönündeki ısrarının, Başbakan Angela Merkel’in itirazlarına rağmen sürdüğü, Almanya’da entegrasyonu destekleyebilmek için, mülteci alımına sınır getirilmesinin bir zorunluluk olarak görüldüğü
bildiriliyor. (URL:22)
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Üniversite Eğitimi Göçmenlere Zor Geliyor

Kaynak: Spiegel Online

Essen Türkiye Araştırmaları Merkezi Entegrasyon Uzmanı Caner Erkin ile yapılan röportaj ile derlenen haberde, göçmen ailelerin çocuklarının üniversitelerde ciddi sorunlar yaşadıklarına değiniliyor.
Göçmen kökenli öğrencilerden yüzde 50’sinin, lisans eğitimini tamamlayamadan okulu bırakmak durumunda kaldıkları vurgulanıyor. Göçmen kökenli öğrencilerden büyük çoğunluğunun işçi ailelerden
geldikleri ve ailelerin de eğitimsiz olması sebebiyle bu kişilere örnek teşkil edemedikleri bildiriliyor.
Halihazırda üniversitelerde eğitimi destekleyen birçok etüt programı olsa da, bu programların yabancı
kökenli öğrencilerin hem Almancalarını ilerletmek hem de formel kalıplara ya da uzmanlık alanlarına göre literatüre hakim olmalarına yeterli olmadığı, Alman kökenli öğrencilerin de birçok alanda
yardıma ihtiyaç duydukları bildiriliyor. Üniversitelerin öğrencileri finansal olarak da zorladıkları vurgulanıyor. (URL:23)

Kaynak: Deutsche Welle
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DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Polis Memuruna Suçlama: Terörist Grubu
Baskından Önce Uyardı

Kaynak: Zeit Online

Saksonya Freital’da bir polis memurunun, terör grubuna karşı düzenlenen operasyondan önce grubu
WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajla haberdar etmekle suçlandığı bildiriliyor. Olayın henüz açıklığa kavuşmadığı vurgulanıyor. Aşırı sağ bir gruba karşı düzenlenen operasyonda suçlulara yardım
ettikleri gerekçesiyle üç polis memuru tutuklandığı, iki tanesi delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı
aktarılıyor. Üç memur için de Neonazilere gizli bilgileri verdikleri ve yardım ettikleri yönünde şüphelerin mevcut olduğu belirtiliyor. (URL:24)

Kaynak: Deutsche Welle
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Kadınlar Sağ Popülistlikte Daha Mı Başarılı ?
Le-Pen, Frauke Petry (AfD), Alice Weidel (AfD), Kathrin Oertel ve Tatjana Festerlin (Pegida) gibi
birçok sağ parti ve grupta, kadınların erkek yöneticilere göre daha başarılı oldukları, kadınların yönetimiyle sağ popülist partilerin politikalarında da değişiklikler görüldüğü aktarılıyor. (URL:25)

Kaynak: Zeit Online

Yahudi Konseyi Afd Konusunda Uyarıyor
Yahudi Konseyi Başkanı Schuster’in, Almanya’daki Yahudi düşmanlığının artmasından İslami Cemaatleri sorumlu tuttuğu aktarılıyor. Schuster’in, AfD’nin asıl düşmanının Müslümanlar olduğu fakat
partinin gerekirse Yahudilere de düşmanlık edebileceğini düşündüğü bildiriliyor. (URL:26)

Kaynak: Zeit Online

17

25 TEMMUZ

DİASPORA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Müşterek Fail Zschape

Kaynak: Zeit Online

NSU davasının yaşayan tek sanığı olan Beate Zschape’nin iddia makamı tarafından NSU’nun işlediği
tüm suçlara ortak olmakla suçlandığı bildiriliyor. Bu suçlamalar neticesinde Zschape’nin ömür boyu
hapse girme ihtimalinin söz konusu olduğu vurgulanıyor. (URL:27)

Kaynak: Hürriyet
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Başvurusu Reddedilen İranlı Mülteci İntihar Etti

Kaynak: Zeit Online

Münih’te, İranlı bir mülteci ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı için tutuklandığı ve iltica başvurusu
kabul edilmeyince de hapiste kendini öldürdüğü aktarılıyor. 26 yaşındaki gencin, Almanya’ya Bulgaristan üzerinden geldiği ve başvurusunun reddi üzerine ülkesine geri gönderilmesi kararı alındığı
bildiriliyor. Ülkelerine iade edilmeleri yönünde karar alınan mülteciler arasındaki ilk intihar vakası
olan bu olay üzerine Federal Hükümet’in sığınmacılar ve kaçaklar ile başa çıkmak adına daha katı
tedbirler alma yoluna gideceği aktarılıyor. (URL:28)

Kaynak: Deutsche Welle
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Süpermarkette Saldırı

Kaynak: Zeit Online

Hamburg’da gerçekleşen saldırıda 50 yaşında bir adamın öldüğü, altı kişinin de yaralandığı bildiriliyor. SPD’li Olaf Schulz’un açıklamalarına göre, 26 yaşındaki şüphelinin Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu olduğu, belgelerinin eksik olduğu için de sığınma talebinin reddedildiği, bu sebeple de sığınma
talep ettiği ülkenin vatandaşlarına karşı kin güttüğü varsayımında bulunduğu aktarılıyor. Şüphelinin
tutuklandığı bildiriliyor. (URL:29)

Kaynak: Berliner Zeitung

Kaynak: Hürriyet
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Afganistan Brezilya Kadar Tehlikeli

Kaynak: Spiegel Online

Boris Palmer (Yeşiller) Afganistan’ın çok da tehlikeli olmadığını, hatta istatistiklere göre Brezilya’da
daha fazla insanın öldürüldüğünü, ancak buna rağmen örneğin; Brezilya’daki futbol müsabakalarına
katılmaya devam edildiğini, tehlikenin düşüklüğü sebebiyle de Afgan mültecilerin kabul edilmemesi
gerektiğini savunduğu aktarılıyor. (URL:30)

Kaynak: Deutsche Welle
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