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"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları"

(1993 - 2017)

Afganistan örneğinde sınır dışı vakaları
İltica başvurusu reddedilen mülteci Atiqullah Akbari (23), 23 Ocak 2017’de sınır dışı edildikten sonra iki hafta sonra Kabil’de gerçekleşen bir
bomba saldırısında yaralandı. 22 yaşındaki Farhad Rasuli Almanya’dan sınır dışı edildikten üç ay sonra 10 Mayıs tarihinde kendisini hedef
alan bir saldırıda Afganistan’da Talibanlar tarafından öldürüldü. Abdul Razaq Saber (26), 31 Mayıs'ta Kabil’in diplomatlar semtinde
gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralandı. Almanya’da iltica başvurusu reddedilen Sabier, üçüncü büyük kitlesel sınır dışı
uygulamasından sonra resmi makamların baskısına dayanayıp mart ayında "gönüllü" olarak Afganistan’a dönmüştü. İltica başvurusu
reddedilen mültecilerin kitlesel biçimde sınır dışı edilmeleri 2016 Aralık ayının ortalarında başladı. 2017 yılı sonuna kadar iltica başvurusu
reddedilen 188 mülteci zor kullanılarak sınır dışı edildi. 512 federal polisin katıldığı 8 uçuşun toplam 1,925 milyon Euro’ya mal olduğu bu
sınır dışı pratiğiyle Federal Almanya Cumhuriyeti fiili bir durum yarattı (Federal Parlamento Yayını 19/632) Giderek büyük bir tehdide
dönüşen somut sınır dışı uygulamaları burada yaşayan Afganlı mülteciler üzerinde korkunç etkiler yarattı: 2016 ve 2017 yılında en az 8
Afganlı (üçü 18 yaş altı olmak üzere) intihar etti, 110’u intihar teşebbüsünde bulundu ya da kendini bilinçli olarak yaraladı. Bunlardan 20’si 18
yaşından küçüktü. Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğundan yola çıkmak gerekiyor.
Aile birleşimini engelleme yoluyla sınırları kapatma politikası
Suriyeli Suzan Hayider üç yaşındaki kızı ve bir yaşındaki oğluyla birlikte kötü hava koşullarının hakim olduğu Ege Denizi’nde boğuldu.
Hayider, 18 mülteciyle birlikte küçük plastik bir botla Samos adasına, yani Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyordu. İki yıl öncesinde eşi Salah J. o
zaman hamile olan Hayider’i Türkiye’de bırakmak zorunda kalmış ve tek başına Almanya’ya gelmişti. Aile birleşiminin en az 2018 yılı mart
ayına kadar ertelendiği Almanya’da, Türkiye’ye gidip ailesini görmek için vize alamayan Salah J.’nin eşi Hayider, Akdeniz üzerinden bu
tehlikeli yolculuğa çıkmaya karar vermişti.

Devlet ve toplumsal ırkçılığın 25 yıllık araştırması ve dokümantasyonu
Almanya ile ilintili olan ve 25 yılı kapsayan mültecilerin ölüm ve yaralanma olayları üç ciltten oluşan dokümantasyonda tek tek
belgelenmiştir. 9000 binin üzerindeki olay, resmi makamların, mahkemelerin ve polisin ama aynı zamanda kamusal alandaki
ırkçı insanların mültecilere uyguladıkları baskıyı gözler önüne sermekte ve sığınacak bir yer arayan bu insanların maruz
kaldıkları keyfi ve aşağılayıcı uygulamalar sonucu, birçok olayda intihara ya intihar teşebbüsüne neden olan kaba şiddeti, eziyeti
ve izolasyonu belgelemektedir. Yukarıda aktarılan örnekte olduğu gibi Avrupa ve Almanya’nın sınırları kapatma önlemleri
nedeniyle zarar gören mültecilerin çok azı dokümantasyonda belgelenmektedir, çünkü mağdurların çoğunun gerçekten
Almanya’ya gelmek istedikleri bilinmemektedir. Sınır dışı edilen insanların döndükleri ülkelerde gördükleri zararları belgeleyen
örnekler de istisnadır, çünkü sınır dışı edilen insanlar, saklandıkları ya da başka yerlere kaçtıkları veya paraları olmadığı ve
Almanya’da kimseyi tanımadıkları için çok ender durumlarda başlarına gelenleri belgeleyebilmektedirler.
Rapor 1.1.1993 – 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleşen olayları içeriyor:
261 mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını
kaybetti. Bu ölümlerin 79 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu.
2528 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 743 tanesi sınır dışı edilmeyi bekliyorlardı.
5 mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti.
540 mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı.
36 mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti.
618 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.
74 mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu.
213 mülteci Almanya’ya ulaşmaya çalışırken ya da Almanya sınırında hayatını kaybetti. Bu vakaların 131 tanesi Almanya’nın doğu
sınırlarında gerçekleşirken, iki kişi Neiße nehrini geçmeye çalışırken kayboldu. 3 mülteci Neiße Nehri'nde akıntıya kapılıp kayboldu.
714 mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 352 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti.
24 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 1102 kişi de yaralandı.
23 mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü.
86 mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken,
1612 mülteci bu sebeplerden ötürü ağır yaralandı.
26 mülteci kamusal alanda gerçekleştirilen ırkçı saldırılar sonucu hayatını kaybetti ve en az 2465 mülteci saldırıya maruz kaldı ve bu
saldırılar sonucu insan yaralama nedeniyle soruşturma açıldı.
1993 yılından bu yana 563 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken, toplamda
112 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar sırasında öldü.
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