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Yeni baskı!

Raporun güncellenmiş

21.

Berlin, 12.4.2014

Baskısı

"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları"

(1993

bis 2013)

Devlet ve toplumsal ırkçılığının 21 yıllık araştırması ve dokümantasyonu
21 yıldır pek çok bireysel vakanın ele alındığı kronolojik dokümantasyon, Almanya’daki mahkemeler, devlet kurumları, polis, sağlık çalışanları ve diğer birçok
kurumun yasaları mültecilere karşı keyfi ve hakaret içeren bir şekilde kullandığını ortaya koydu. Bu süre zarfında, devlet kurumlarından gördükleri baskı,
izolasyon ve dışlanma sonucu, pek çok mülteci kendini zarar verme ya da intihara itildi. Devletin ve kamu görevlilerinin mültecilere karşı uyguladıkları yıldırma
politikaları arasında şantaj, zorbalık, yasaları çiğneme ve hilenin yanı sıra, toptan cezalandırma, aile bireylerini birbirlerinden ayırmak ve çocukların hapse
atılması ön plana çıkan bazı yöntemler oldu. Bu yıldırma politikalarının amacı, mültecileri sürekli rahatsız ederek, ülkeyi kendi rızalarıyla terk etmelerini
sağlamaktı. Bu yıldırma politikalarının başarısız olduğu durumlarda ise, birçok mülteci şiddet uygulanarak sınır dışı edildi ya da kendi ülkelerine iade edildi.
17 Eylül 13: (Ludwigslust-Parchim) 32 yaşındaki Moritanyalı bir mülteci, ilaç
alarak kendisini öldürdü. Ağustos 13: (Oberallgäu) Hamile bir kadın,
hastaneye geç getirildiği için bebeğini düşürdü. 17 Ağustos 13: (Neuburg) 29
yaşındaki Cliff Oase, Tuna Nehri’nde boğularak öldü – Đntihar ettiği
düşünülüyor. 25 Temmuz 13: (Harbke) 50 yaşındaki Vietnamlı bir mülteci
kendi hayatına son verdi. 24 Temmuz 13: (Akdeniz) 21 yaşındaki Suriyeli
Nazlieh Semmo, Hamburg’a gitmeye çalışırken, yanındaki 11 diğer mülteci
ile birlikte Ege Denizi’nde boğularak hayatını kaybetti. 30 Mayıs 13:
(Bernburg) Astım hastası Adams Bagna solunum yetmezliğinden dolayı
hayatında kaybetti. Bernburg mülteci yerleşkesinde yaşayan pek çok kişi,
duvarlardaki rutubet ve küfün yanı sıra, kullanılan böcek ilaçları yüzünden
nefes darlığı çekiyor. 28 Mayıs 13: (Eisenhüttenstadt – Mülteci Đlk Giriş
Kampı) 20 yaşındaki Çadlı Djamaa Isu (Juma A.) kendisini astı 15 Mayıs 13:
(Raesfeld) Mülteci kampında yaşayan bir kişi kendisi ateşe verdi. Ağır

yaralanan mülteci, daha sonra hastanede hayatını kaybetti. 25 Nisan 13:
(Friedersdorf) 33 yaşındaki Beninli Cosmo Saizon, geç müdahale sonrası
geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Saizon’un ölümü kayıtlara
“doğal ölüm” olarak geçti. 7 Mart 13: (Hof) Hamed Samii (28) aşırı doz ilaç
kullanarak hayatını kaybetti. 18 Aralık 11: (Zirndorf - Mülteci Đlk Giriş
Kampı) 18 aylık Leonardo Petrovic, ailesinin yedi kez yardım istemesine
karşın sonuç alınamamasının ardından, otostop ve yaya yolu ile hastaneye
götürülebildi. Çok geç müdahale edilmesi sebebiyle aylarca komada kalan
çocuk, birçok kez ameliyat olmak zorunda kaldı ve ömür boyu taşımak
zorunda olduğu bazı kalıcı hasarları oluştu. Petrovic’e yardım edilmemesiyle
ilgili Aralık 2013 yılında dava açıldı.

 Detaylı bilgi için ‘Beispiele’ isimli PDF dosyasına bakınız.

"We Are Here And We Will Fight, Freedom Of Movement Is Everybody´s Right."
Bu baskı döngüsünden kurtulmak isteyen mülteciler, uzun yıllardır devam eden bir mücadele veriyorlar. Bu baskıcı yaşam koşullarına karşın,
mülteci organizasyonları ve ülke genelindeki iletişim ağları başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeyi başardılar. Özellikle, son yıllarda
büyük ses getiren açlık ve susuzluk eylemleri, şehir merkezlerindeki işgaller ve Bavyera, Hamburg ve Berlin’de uzun süre devam eden
protesto yürüyüşleri, mülteciler üzerindeki baskının kaldırılması ve mültecilere kamusal alanda kendilerini ifade etmesini sağladı. 2013
yılında, protestocular, kendi sağlık sınırlarını zorlayarak, kamplara yerleştirmelere, belirli bir bölgede yaşama zorunluluğu ve benzeri
yöntemlere karşı, mültecilerin Almanya’da kalma hakları için protestolarda bulundular. Bavyera’daki mültecilerin (“Non-Citizens”) hakları
için Münih ve Berlin’de yapılan susuzluk eylemlerine katılan aktivistler, toplam 121 kez ciddi sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Rapor 1.1.1993 – 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleşen olayları içeriyor.
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mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını
kaybetti. Bu ölümlerin 69 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu.

1271

mülteci sınır dışı edilme korkusu ya da hükmü verilmiş sınır dışı uygulamalarını protesto etmek amacıyla açlık grevi ve intihar
girişimi gibi yollarla kendilerine zarar verdiler, bunların 642 tanesi sınır dışı edilmeyi bekliyorlardı.
mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti.
mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı.
mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti.
mülteci sınır dışı edildikten sonra gönderildikleri ülkelerinde devlet güçleri tarafından baskıya uğradı, taciz edildi ve işkenceye
maruz kaldı ya da hastalıkları sebebiyle ölüm tehlikesi yaşadılar.
mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu.
mülteci Almanya’ya ulaşmaya çalışırken ya da Almanya sınırında hayatını kaybetti. Bu vakaların 129 tanesi Almanya’nın doğu
sınırlarında gerçekleşirken, iki kişi Neiße nehrini geçmeye çalışırken kayboldu.
mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 306 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti,

5
451
33
582
71
184
544
17
18
72
18

Mülteci, sokak ortasında ve devlet kurumlarına ait binalarında tutuklu, gözaltında ve hapiste oldukları sırada polisin
ve güvenlik görevlilerinin direkt müdahaleleri sebebiyle hayatını kaybederken, en az 869 kişi de yaralandı.
mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü.
mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken, 924 mülteci bu
sebeplerden ötürü ağır yaralandı
mülteci sokakta karşılaştıkları ırkçı saldırılar yüzünden hayatını kaybederken, 849 mülteci de bu saldırılar sebebiyle ağır yaralandı.

1993 yılından bu yana 433 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken, toplamda 90 kişi
ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar gibi olaylar sırasında öldü.
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