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Yeni baskı!

Raporun güncellenmiş 22. Baskısı

Berlin, 14.4.2015

"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları" (1993

bis 2014)

Devlet ve toplumsal ırkçılığının 22 yıllık araştırması ve dokümantasyonu
Bu sene 22.'si yayımlanan bu dokümantasyon mültecilerin, iltica talebinde bulunanların ve 'kağıtsız' insanların Almanya'da maruz
bırakıldıkları insanlık dışı hayat şartlarının bir projeksiyonudur. Tek tek kayıt altına alınabilen yaklaşık 7000 vaka incelendiğinde, devlet,
toplum ve yasa baskıları karşısında kitlesel olarak etki gören bu insanların, sadece çok küçük bir kesimi zarar görmeden ayakta
kalabilmektedir.
Bahsi geçen durumlardaki insanların karşılaştıkları sıkıntılar sadece Federal Almanya yasalarının getirdiği kısıtlamalardan ibaret değildir.
Yardım arayan bu insanlar aynı zamanda devlet yetkilileri, polis, hapishane görevlileri, sağlık çalışanları ve daha pek çok resmi görevli
tarafından uygulanan yasa dışı, kural tanımaz, baskıcı ve tehdit ve keyfilik içeren tavırlara da maruz kalmakta ve bunlarla mücadele
etmektedir. Devlet ile toplum arasındaki ırkçılık temelinde oluşturulan bu ittifak, İltica Yasası'nın son 22 senesinde fiilen adım adım yok
olmasına sebep olmuştur. Sınırların kapatılması, inkâr, ayrımcılık yoluyla bağımsız yaşam hakkının engellenmesi, kişilerin mevcut
haklarından mahrum bırakılması, dışlanma ve toplum önünde peşin bir hükümle suçlu algısının oluşturulmasının ardından, son aşamada bu
insanların Federal Almanya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmesi sürecine geçilmiştir.

Mültecilerin gerçekte yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında,
bu ırkçı politikanın mevcut sözde “Willkomens-Kultur” yaklaşımı alay etmekten öteye gitmiyor.
Örnekler: 13 Haziran 13: La Ceiba – Honduras. Victor Osório Turcios (42) sınır dışı edildikten sonra, ilacının bitmesi sebebiyle hayatını kaybetti. 9 Ocak 14:
Tamili. Y.A. () Psikofarmötik ilacından 40 tablet yuttu. 20 Ocak 14: İkisi yetişkin toplam altı Suriyeli mülteci Almanya'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de
boğuldu. 3 Şubat 14: Bir Afgan kadın (25) psikofarmötik ilacından aşırı dozda aldı. 8-9 Şubat: Ghayeb Y. (33) Suriyeli Kürt kendisini kolları ve vücudunun
değişik yerlerinden bıçakla kesti. 11 Şubat 14: Libya. Ahmad J. (43) Mülteci yurdunda gereken yardım verilmediği için hayatını kaybetti. 20 Şubat 14: Iran.
Kahve Pouryazdani (49) Üzerine benzin dökerek kendini yaktı ve hayatını kaybetti. Şubat 14: Sharif X. (21) kendisini jiletle öldürmeye çalıştı. 11 Mart 14: 39
yaşında olan mülteci kadın sınır dışı edilmek üzere tutulduğu hapishanede şampuan içerek kendini zehirledi. 10 Nisan 14: Ghanalı Vita M.'nin 4 aylık bebeği
gereken yardım edilmediği için hayatını kaybetti. 23 Nisan 14: Bir İranlı (27) ilaç içerek kendini zehirledi. 14 Mayıs 14: Bir Somalili (27) saatte 100 km hızla
giden bir polis arabasından atladı. 24 Mayıs 14: Kosovalı Muslim H. (28) hapishane görevlilerinin yerde sert müdahalesi sırasında nefes alamayarak hayatını
kaybetti. Yaz 14: Afrikalı bir mülteci kendini astı. 26 Temmuz 14: Cezayirli Mokhtan Meguitif (48) bileklerini kesti. 27 Temmuz 14: Bir uçağın tekerlek
kutusunda siyah bir genç olarak bulundu. 15 Ağustos 14: Marwan Rahmani (28) Burbach yurdunda bir yurt görevlisi tarafından işkence gördü ve aşağılandı.
2 Eylüş 14: Bir Afganistanlı mülteci (24) bileklerini kesti. 7 Eylüş 14: Nijeryalı bir kadın (29) kendini ve iki çoçuğunu zehirlemeye çalıştı. 23 Eylül 14: Bir
Azerbaycanlı üzerine benzin dökerek kendini yaktı. 28 Eylül 14: Suriyeli Sıwar Jouma (16) bir şişe şampuan içerek camdan dışarı. 7 Kasım 14: Bir mülteci (32)
kendini ağır yaraladı
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mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını
kaybetti. Bu ölümlerin 64 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu.
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 659 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 130 tanesi Almanya’nın doğu
sınırlarında gerçekleşirken, iki kişi Neiße nehrini geçmeye çalışırken kayboldu. 3 mülteci Neiße Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu.
mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 321 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti,
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 899 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, 980 mülteci bu
sebeplerden ötürü ağır yaralandı
mülteci sokakta karşılaştıkları ırkçı saldırılar yüzünden hayatını kaybederken, 922 mülteci de bu saldırılar sebebiyle ağır yaralandı.

1993 yılından bu yana 451 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken,
toplamda 94 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar gibi olaylar sırasında öldü.
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