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Federal Hükümet ‘hayır’ dedi,
gözler Federal Meclis’te

İsmail
Kul

Bade uyarıyor
Armin Laschet, Cem Özdemir, Naika
Foroutan, Aydan Özoğuz, Klaus Bade..
Konuşmacılar bunlar.
Programın mekanı Berlin’deki Mercator Vakfı binası.
Bir araya gelmelerinin sebebi ise Prof.
Klaus J. Bade’nin yeni kitabı.
Kitap, “Kritik und Gewalt“ başlığını
taşıyor.
Alt başlığı: “Sarrazin-Debatte, Islam
kritik und Terror in der Einwanderungsgesellschaft.“
KlausJ.Bade önemli bir isim.
Almanya’da göç politikaları deyince
akla ilk gelen isimlerden.
Şimdi emekli.
Aynı zamanda sağduyulu, aynı zamanda cesur.
Meydanı popülistlere, karşı tarafın kin
yazarlarına bırakmayan biri.
Bade kendi ifadesi ile ülkedeki tartışmaların 15-20 sene önünde gidiyor.
İşte konuşmacılar bu kitap ile ilgili
konuştular.
İlginçtir, kendisi orada olmadığı halde
programa damgasını vuran isimlerden biri
Sarrazin, diğeri de Kelek idi, Necla Kelek.
Aydan Özoğuz, Necla Kelek’in kendileri ile görüşüp kitabında malzeme olarak
kullandığı kadınların kendilerini Kelek
tarafında yanıltılmış ve aldatılmış hissettiklerini söyledi.
Armin Laschet,
Bade, uyum
Kelek
ile tartışmaya
yerine önerdiği
girmek
istemediğini,
toplum politigirdiği
her
tartışmayı
kasının sadece
kaybettiğini
söyledi.
göçmenleri
Cem
Özdemir
de
değil, tüm halka
Kelek ile ilgili tartışyönelik olmasını
objektif bir
öneriyor. Toplu- malarda
tartışmanın mümkün
mu yeni durumu olmadığını, bu tür
kabullenmeye
programlarda Cem
hazırlaması
Özdemir olarak değil,
gerektiğini söy- suçlu kesimin temsillüyor. Uyarıda
cisi olarak algılandığını
da bulunuyor..
düşündüğünü söyledi.
Gelelim kitabın
konusuna..
Çok fazla detaya girmeden şunları
söylememiz mümkün.
Bade uyum, diğer tabiriyle entegrasyon kavramına karşı çıkıyor, onun yerine
toplum politikası (Gesellschaftspolitik)
kavramını öneriyor.
Sebebi de şu:
Almanya göç alan bir ülke.
Ama bu göç yerli Alman nüfus tarafından kabullenilemiyor, bu bir kültürel
kimlik erozyonu olarak algılanıyor.
Uyum başarılı olduğu halde, özellikle
genç kuşaklar toplumdaki göçmenleri
kabul ettiği halde diğer kısımda sorunlar,
düşmanlıklar artıyor.
Bu nedenle..
Bade, uyum yerine önerdiği toplum
politikasının sadece göçmenleri değil, tüm
halka yönelik olmasını öneriyor.
Toplumu yeni durumu kabullenmeye
hazırlaması gerektiğini söylüyor.
Uyarıda da bulunuyor:
Aksi halde diğer Avrupa ülkelerinde
olduğu gibi Almanya’da da popülist aşırı
sağcı ve ırkçı partilerin çıkacağını söylüyor.
Bade günümüz ile ilgili olarak ise eğer
tedbir alınmazsa ülkenin 1990’lı yılların
başlarında olduğu gibi yeni bir yabancı
düşmanlığı dalgasına gebe olduğunu
söylüyor.
Bu bağlamda Sarrazin, Kelek, Broder
ve Giordano gibi isimleri de İslam düşmanlığı, kültürel ırkçılık yapmak, onun
önünü açmakla suçluyor.
Bade Anayasayı Koruma Teşkilatı’nı
(Verfassungsschutz) da tek taraflı düşünmekle ve internette İslam düşmanlığı
yapan siteleri görmezlikten gelmekle
suçluyor:
“Eğer bir sitede Haç, yanında da
Davud’un Yıldızı varsa, o meşru görülüyor.
Sonra bu görüntü altında yapılan İslam
düşmanlığı görülmüyor” diyor.
Bu aslında çok ciddi bir eleştiri.
Almanya’nın NSU cinayetlerinden ders
çıkarıp çıkarmayacağını, bu konuda ne
kadar ciddi olduğunu gösterecek konulardan biri de bu konudaki tavrı olacaktır.
Son söz:
Sarrazin’in kitabı 1,5 milyon sattı.
Bu Almanya için bir rekor.
Bundan çok şikayet ettik.
Ama bu şikayetin birazcık dahi inandırıcı olması için Bade gibi insanların kitaplarının da satılması gerektiğini düşünüyorum. ikul@eurozaman.de
***
KlausJ .Bade : Kritik und Gewalt. Sarrazin-Debatte, “Islam kritik” und Terror in der Einwanderungsgesellschaft. Wochenschauverlag, Schwalbach
2013. 400 Seiten, 26,80 Euro.
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Angela Merkel yönetimindeki Federal Hükümet, NPD’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmayacak.
Merkel ve Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich’in çekimser açıklamalarından sonra hükümetin tavrını
belirleyen Liberaller oldu. Ana muhalefet SPD ise hükümeti ‘demokrasinin korkak dostları’ olmakla suçladı.
AZAMAT DAMİR BERLİN
Federal Hükümet, ırkçı eğilimli ‘Almanya Milliyetçi
Demokratik Partisi’nin (NPD)
kapatılması için Federal Anayasa
Mahkemesi’ne başvuruda bulunmama kararı aldı. Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich
ve Federal Adalet Bakanı Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP), Federal Bakanlar Kabine
toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyerek hükümetin
Federal Anayasa Mahkemesi’ne
NPD’nin kapatılması için başvuruda bulunmayacağını duyurdu.
Bakanlar, aşırı sağcılığa karşı siyasi
mücadelede bulunmak istediklerini vurguladı. Leutheusser-Schnarrenberger, “Biz aşırı sağcılıkla ilgili
tartışmayı parti yasaklama sürecine indirgemek istemiyoruz, aksine
ona karşı siyasi mücadele vermeyi amaçlıyoruz” derken, Friedrich
de toplum ve devletin aşırı sağcı
eğilimlere karşı mücadele vermesi
gerektiğini söyledi. Bundesrat’ın
başvuruda bulunmasının yasaklama davasının açılması için yeterli
olacağını da dile getiren Friedrich,
Federal Hükümet’in eyaletlere bu
süreçte destek çıkacağını belirtti.
Eyaletler
Temsilcileri
Meclisi’nin (Bundesrat) geçen
sene aralık ayında kapatma başvurusunda bulunma kararı almasından sonra Federal Anayasa
Mahkemesi’ne başvuruda bulunma hakkına sahip olan Federal
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(FDP),Federal
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sonra basın toplantısı düzenleyerek hükümetin
Federal Anayasa
Mahkemesi’ne
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Hükümet ve Federal Meclis’in de
müstakil başvuruda bulunup bulunmayacağı merak edilmişti.
Eyaletleri bu konuda yalnız
bırakan Federal Hükümet’i ana
muhalefet partisi SPD ağır bir
dille eleştirdi. SPD Meclis Grubu İç Politikaları Sözcüsü Michael Hartmann, “Kararsız Federal
Hükümet’in demokrasinin korkak
dostu olduğu ortaya çıktı. Tüm

demokratların kararlı bir tavır
sergilemesi gerektiği yerde Federal Hükümet eyaletleri tek başına
bıraktı” dedi. Federal Meclis’in
başvuruda bulunması için girişimde bulunacaklarına dikkat çeken Hartmann, “Umarım Federal
Meclis daha cesurdur” diye konuştu. Mecklenburg Vorpommern
Başbakanı Erwin Sellering (SPD)
ise, “Bu sorumsuzca verilmiş bir

karar” eleştirisinde bulundu.
Bundesrat’ın mahkemeye başvuruda bulunma tarihi henüz
belirlenmedi, ancak Friedrich,
hazırlıkların haziran ayında tamamlanacağını dile getirmişti.
Bilindiği gibi, Federal Hükümet, Federal Meclis ve Eyaletler
Meclisi’nin 2003 yılında yaptığı son
kapatma başvurusu Karlsruhe’de
başarısızlığa uğramıştı.

Gauck’tan aile itirafı:
Evliliğim topluma örnek değil
1Gauck, resmi nikâh olmaCumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck, resmi
nikâh olmadan
yaşadığı birlikteliğin toplum için
örnek olmadığını
söyledi.

Joachim

dan yaşadığı birlikteliğin toplum
için örnek olmadığını söyledi.
Daniela Schadt ile birlikte yaşayan Gauck’un, dört çocuğunun
annesi Hansi Gauck ile de resmi nikâhı bulunuyor. Bir Alman
gazetesine verdiği demeçte “Bu
durum bazılarını kızdırıyor fakat ailem ve toplumun büyük
bir kesimi tarafından anlayışla
karşılanıyor” dedi. Topluma rol
model olmadıklarını söyleyen
Cumhurbaşkanı Gauck, “Böyle

“Çocuk bakım yeri bulamayan
belediyelere dava açılmamalı”
1UteSchaefer, ailelerin soAile ve Kültür Bakanı

runlarını gidermek için çaba
sarf eden belediyelerin yanında duracakları sözünü verdi. Uzun süredir gündemden
düşmeyen anaokulu ve çocuk
bakımı problemi hakkında
basın toplantısı düzenleyen
Schaefer,“Yaşanan bu süreçte
bakanlık olarak görevlerimizi
yerine getirdik ve belediyelerin
samimi çabasına ve üstün gayretine şahit olduk. Bu süreçte
ailelerin sorunlarını gidermek
için çaba sarf eden belediyelerin yanında duracağız” dedi.
Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmaların, yaklaşık 144 bin anaokulu veya çocuk bakımı yeri
ihtiyacını tamamen gidermek
için 27 bin yere daha ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğunu
ifade eden Schaefer, “2010 yılından bugüne bu alana hiç görülmemiş miktarda para ayrıldı.
Gençlik Daireleri geçtiğimiz
cuma günü 2013-2014 yılı için
144 bin 883 çocuk bakım yeri sayısına ulaşıldığını açıkladı. Evet,

biz bunu başardık” dedi. Alman
Gençlik Enstitüsü’nün (DJI)
araştırmaları 3 yaş altı çocukların yüzde 33’ünün bakım yeri
ihtiyacı olduğunu tespit etmişti.
1 Ağustos 2013 tarihinde geçerli
olacak yeni kanun, belediyelere
ailelerin çocuk bakım yeri talebini yerine getirme mecburiyeti
getirecek. Buna göre ailelerin
kendilerine bu imkânı sağlamayan belediyeleri dava etme
hakkı doğuyor. Bakan Schaefer
ise belediyelerin iyi niyetini ve
gayretini görmek gerektiğini
vurgularken belediyelerin dava
edilmemesi gerektiğini savundu
ve ekledi: “Belediyelerin gelen
bakım yeri talebini karşılamak
için en az üç ay vakti var ama
bu kimi zaman altı ay da sürebilir.” Gazeteciler tarafından
yöneltilen bir soru üzerine bu
sürecin üç ile altı ay arasında
belli bir süreyle sınırlandırılması
konusunu gündeme taşıyacağını ifade eden bakan, şu an için
bunun tamamen belediyelerin
inisiyatifinde olduğunu söyledi.
HÜSEYİN TOPEL DÜSSELDORF

bir aile hayatı oldu ve yaşıyoruz”
ifadelerini kullandı. Öte yandan
eski Cumhurbaşkanı Christian
Wulff ve eşi için üzüldüğünü
ifade eden Gauck, “Siyasetçilerin hayatlarını bütün yönleriyle
araştırmak kültürümüzün bir
parçası. Buna rağmen üzüldüm.
Wulff çiftinin Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’na taşınırken besledikleri
ümitlerinden ve siyasi olarak bir
şeyleri değiştirme gayretlerinden
geri kalanları görünce insani olarak üzülüyorum” şeklinde konuştu. ZAMAN BERLİN

ÖNEMLİ DUYURU
Alışveriş Merkezi
Augsburg`ta 5000 m² üzerine kurulmuş içerisinde 20 işyeri olan
alışveriş merkezimize aşağıda belirtiğimiz nitelikte elemanlar alınacaktır.

Restauranta:
• Referanslı 3 aşçı,
• Mutfakta çalışacak 4 bayan,
• 6 bay/bayan garson,
• Referanslı lahmacun ve pide ustası
Markete:
• 3 kasap
• 4 kasiyer
• Sebze / meyve
bölümüne 2 eleman
Kendi işyerini kurmak
isteyenlere büyük fırsat
Reise büro, kuruyemiş-baharatçı,
telefon operatörü,tesettür,
abiyelik kıyafet,
hediyelik eşya ve kuyumcu

Döner bölümüne:
• 2 dönerci
Fırın pastaneye:
• 2 simit ve börek ustası
• 2 gözlemeci bayan

Mobilya ve yatak bölümüne
• Baza, yatak ve mobilya bölümünde
yetiştirilmek üzere 3 bay ve 3 bayan
satış elemanı
• Perde bölümünde çalışacak
bay/bayan eleman
Ayrıca:
• 1 ayakkabı boyacısı
• Çocuk bölümünde
cuma, cumartesi ve pazar
çalışmak üzere1 bayan eğitmen,

BU ALIŞ-VERİŞ MERKEZİNDE SİZİN DE BİR İŞYERİNİZ OLSUN İSTERMİSİNİZ:
BİLGİ VE MÜRAACATLARINIZ İÇİN info@al-beni.de 0176 . 413 953 15

