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Almanlardan Türklere bir haksızlık daha
ZĐVER ERMĐŞ
20/05/2010
Almanya'da, önyargılar yüzünden birçok konuda haksızlığa uğrayan göçmenlerin, ülkeye
ne derece entegre oldukları konusunda da haksızlık edildiği ortaya çıktı.
Yapılan kapsamlı bir entegrasyon araştırması, Almanya'daki göçmenlerin ülkeye
sanılandan çok daha iyi entegre olduklarını ortaya koydu. Entegrasyon barometresi
niteliğindeki araştırmaya göre göçmenlerin önemli bir kısmı yerlilere, kendi kökeninden
olanlara duyduğundan daha fazla güven duyuyor. Araştırma, reform ihtiyacının ise eğitim
alanında bulunduğunu da tescilliyor. Göçmenlerin entegrasyon konusunda sanıldığından
çok daha iyi bir noktada olduklarını ortaya koyan araştırmayı Entegrasyon ve Göç Vakfı
(SVR) gerçekleştirdi. 5 bin 600 kişi ile görüşülerek yapılan kapsamlı araştırma, medyanın
bugüne kadar savunduğu "Entegrasyon başarısızlığa uğradı" tezini de çürüterek bunun
göçmenlere haksızlık olduğunu kanıtladı. Araştırmanın sonuçlarından oldukça memnun
olan Federal Uyum Bakanı Maria Böhmer, araştırmada vurgulanan engel ve problemlerin
kaldırılacağı sözü verdi. Böhmer, "Bizim acil şekilde, göçmen gençlerin başlangıç
şanslarını iyileştirmemiz gerekiyor. Hele de bu kriz döneminde eğitime yoğunlaşmak şart.
Örneğin anaokulu ve okullarda göçmen öğrencilerin bireysel olarak desteklenebilir." dedi.
Araştırmacılarla birlikte konuyu değerlendiren Böhmer, "Sonuçlar cesaret verici ve uyum
politikalarına daha da güçlü ve etkili şekilde şekillendirmek konusunda teşvik edici.
Almanya doğru bir yolda." diye konuştu.
Araştırmayı tanıtan SVR Vakfı Başkanı ve uyum araştırmacısı Klaus Bede, göçmenlerin
kısmen yerli Almanlara, kendi kökenlerinden insanlara kıyasla daha çok güvendiklerinin
ortaya çıktığını kaydetti. Bede, araştırma sonuçlarına göre Almanya'da entegrasyonun
'toplumsal ve politik başarı' olarak nitelendirilmesi gerektiğini kaydetti. Araştırmada,
mevcut federal hükümetin entegrasyon politikaları da Almanlara ve göçmenlere soruldu.
Buna göre Almanların yüzde 54'ü, göçmenlerin yüzde 50'si yürütülmekte olan uyum
politikalarını doğru olduğunu düşünüyor.
Araştırmaya göre reform yapılması gereken alanlar da var. Özellikle de eğitim alanı
göçmenlere birçok problemi yüklüyor. Araştırma, göçmen kökenli gençlerin eğitim görme
ve iş hayatına atılma konularında birçok engel ve yükle karşı karşıya olduklarını
tescilledi. Göçmenlerin bu alanlarda yaşadığı zorluklar, iş piyasasındaki kalifiye eleman
açığını da derinleştiriyor. Araştırma raporunda 'eğitim ve kalifikasyon alanlarında telafi
edici şekilde reforma ihtiyaç var' vurgusu yapılıyor.
Araştırmanın sonuçları göçmen sivil toplum kuruluşlarını da memnun etti. Konuyla ilgili
bir açıklama yapan Đslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) Genel Başkanı Mustafa Đmal,
Almanya'da gerek medyada, gerekse kamuoyunda entegrasyonun başarısızlığa uğradığı
kanısının hakim olduğunu hatırlatarak bunun yanlış olduğunun ispatlandığını bildirdi.
Đmal, "Bu araştırma mevcut klişe ve önyargıların ortadan kaldırılmasına da yardımcı
oluyor. Bu tür araştırmalara çok ihtiyacımız var." dedi. (CĐHAN)
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