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"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları"

(1993 - 2018)

Almanya’da Güncel Mülteci Politikaları

Yıkıcı Yaşam Koşulları
Mülteci kamplarına verilen isimler dönem dönem değişse de, kamplardaki dayanılmaz yaşam koşulları devam ediyor. Güvenli bir
hayat sürdürebilmek Almanya’ya gelen insanlar için kamplar, eziyet mekanları olmayı sürdürüyor. Giderek baskıcı bir hale gelen
Alman sınır dışı sisteminin en son örneğini Anker (çapa) merkezleri oluşturuyor.
Sertleştirilen bütün yasalar ve yeni toplama merkezleri, mülteci haklarının gasp edilmesini ve oturma hakkı alma olanaklarının
kısıtlanmasını hedefliyor. Ayrıca mülteciler üzerinde bütünsel bir denetim sağlanmak ve hızlı ve çoğu zaman şiddet kullanılarak
uygulanan sınır dışı pratiğinin genişletilmesi de hedefler arasında.
Kamp sakinleri, özellikle geceleri keyfi baskılara ve güvenlik personeli ile sınır dışı polis komandolarının şiddetine maruz kalıyorlar.
Yalan şikayetlere dayanan arama operasyonları da daha çok geceleri düzenleniyor.
İnsan haklarının ihlal edildiği yaşam koşullarını protesto eden ve kısmen aralarında örgütlenen kamp sakinleri, haklarında dava
açılma, başka kamplara nakil, sınır dışı edilme ve ağır hapis cezaları gibi tehditlerle karşı karşıya bulunuyorlar.
Kamplardaki bu teröre paralel olarak yürütülen ve onu tamamlayan ırkçı propagandayı gerek medya gerekse bazı halk kesimleri
hemen kabulleniyor. İnsanların dış dünyayla ilişkisi neredeyse kesilmiş kamplarda resmi makamların yalan haberlerine karşı koymaları
çok zor. Kamptan çıktıkları an ise sokaktaki nefreti ve şiddeti bizzat tecrübe ederek yaşıyorlar.

Devletin ve Toplumsal Irkçılığın 26 Yıllık Araştırma ve Dokümantasyonu
12 binin üzerinde vakayı inceleyen dokümantasyon, mültecilerin gerek resmi makamlar, mahkemeler ve polis gerekse kamusal alandaki
ırkçılar tarafından uygulanan şiddete nasıl maruz kaldıklarını belgeliyor. Dokümantasyon, sığınma hakkı arayan insanların nasıl bir
keyfiyet ve aşağılanma ile tahkir edildiklerini, dövüldüklerini, eziyete uğradıklarını, kasıtlı biçimde önlerine çıkarılan engelleri
belgelerken, bu uygulamaların yolaçtığı intihar vakalarını ve intihar teşebbüslerini de gözler önüne seriyor.
İntihar olaylarında, son üç yılın ortalaması, daha önceki 15 yıla oranla beş kat, intihar teşebbüsleri ise dört kat
artarak yılda 400 gibi bir sayıya ulaşmış durumda.
Son üç yılda (2016-2018) Afganistan’a yapılan sınır dışı operasyonlarının ve sınır dışı tehditlerinin dramatik sonuçları:
İltica başvurusu reddedilen insanlar arasında Afganistanlı mülteciler en büyük grubu oluşturuyor. İntihar edenlerin en yüzde 18’i
(88 kişiden 16’sı) ve intihara teşebbüs edenlerin en az yüzde 17’si (1204 kişiden 201’i) Afganistanlı mültecilerden oluşuyor.
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288 mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını
kaybetti. Bu ölümlerin 83 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu.
3015 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 837 tanesi sınır dışı edilmeyi bekliyorlardı.
5 mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti.
556 mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı.
38 mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti.
621 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.
75 mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu.
232 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.
778 mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 353 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti.
27 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 1228 kişi de yaralandı.
24 mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü.
85 mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken,
1702 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 614 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken, toplamda
111 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar sırasında öldü.
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