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"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları"

(1993 - 2019)

Mültecilere karşı polis şiddeti
Resmi makamlarca işlenen ve cezalandırılmayan öldürme ve yaralama olayları
Son 27 yılı kapsayan dokümantasyonun da gösterdiği gibi, en az 1298 insan, polisler ve gözetim personelinin uyguladığı şiddet sonucu
yaralandı. Uygulanan bu şiddet sonucu ise 28 insan hayatını kaybetti. 24 öldürme (% 86) ve bir kısmı ağır olmak üzere 1050 (% 81)
yaralama vakası polis personelinin doğrudan katılımıyla gerçekleşti.
Polis memurlarının beyaz olmayan insanlara karşı uyguladığı şiddet, Almanya’da varolan yapısal ve toplumsal ırkçılıktan
kaynaklanıyor. Mülteciler polis şiddetine özellikle yoksun bırakıldıkları haklarından dolayı maruz kalıyorlar. Bu şiddet, dile hakim
olamama nedeniyle de hapishane hücreleri, mülteci kampları ya da sınır dışı uygulamalarında kullanılan uçaklar gibi tecrit
mekanlarında uygulanıyor. Mağdurlar bu gibi mekanlarda çoğu kez silahlı ve üniformalı personelin şiddetine maruz kalıyor.

Polisin aldığı önlemler sonucu gerçekleşen öldürme ve yaralama vakaları prensip olarak "meşru müdafaa" ile
gerekçelendiriliyor. Bu nedenle de polislere karşı açılan soruşturmalar kısa sürede sonuç alınmadan kapatılıyor. Çok ender
durumlarda açılan davalarda ise, tanıkların verdikleri ifadelerin, güvenlik teşkilatına egemen olan birbirini kollama ruhu
nedeniyle, çoğu kez danışıklı olduğu belli oluyor. Davalar beraatle ya da mesleki kariyeri engellemeyen hafif cezalarla
sonuçlanıyor.
Baştan itibaren kullanılan "meşru müdafaa" tezi sonucu, mağdurlar kriminalize ediliyor ve suçlu duruma düşürülüp, eğer
hayatta kalabilmişlerse, güvenlik güçlerine mukavemet ve/veya insan yaralama iddialarıyla haklarında dava açılıp mahkemeye
çıkarılıyor.
Resmi makamlara egemen olan bu karanlık ilişkileri aydınlatmak çok ender durumlarda mümkün oluyor. 2005 yılında
Dessau’daki bir karakol nezarethanesinde yakılan Oury Jalloh olayında olduğu gibi, başından itibaren savunulan "intihar" tezi,
"Oury Jalloh Anma Girişimi"nin yıllar boyunca sürdürdüğü mücadele sonucu çürütülüp olayın "cinayet" olduğu kanıtlandı. 2016 eylül
ayında Berlin’de polislerin açtığı ateş sonucu öldürülen Hussam Fadl Hussein, 2018 eylül ayında Kleve’de, sözde yanlışlıkla tutuklu
bulunduğu hücrede yanan Amad Ahmad ve 2019 şubat ayında Schweinfurt’taki polis karakolunda sözde intihar eden Rooble Warsame
gibi ölüm vakaları, resmi açıklamaların içerdiği çelişkiler nedeniyle, ciddi şüphelere yolaçıyor.
Daha fazla örnek  https://www.ari-dok.org/uploads/mini_cms/press_statements/ARI-DOK_Beispiele_Polizeigewalt.pdf
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Rapor 1.1.1993 – 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşen olayları içeriyor:
309 mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını
kaybetti. Bu ölümlerin 85 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu.
3375 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 868 tanesi sınır dışı edilmeyi bekliyorlardı.
5 mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti.
586 mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı.
39 mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti.
623 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.
79 mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu.
234 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.
793 mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 353 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti.
28 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 1298 kişi de yaralandı.
26 mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü.
86 mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken,
1765 mülteci bu sebeplerden ötürü ağır yaralandı.
27 mülteci kamusal alanda gerçekleştirilen ırkçı saldırılar sonucu hayatını kaybetti ve en az 3344 mülteci saldırıya maruz kaldı ve bu
saldırılar sonucu insan yaralama nedeniyle soruşturma açıldı.
1993 yılından bu yana 641 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken, toplamda
113 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar sırasında öldü.
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