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"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları" (1993 - 2016)
Devlet ve toplumsal ırkçılığının 24 yıllık araştırması ve dokümantasyonu
Üç ciltten oluşan dokümantasyon mültecilere yönelik şiddet olaylarını içeriyor. Dokümantasyon sınırdışı uygulamaları sırasında veya
öncesinde ve sonrasında ya da halk tarafından uygulanan şiddet sonucu ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan olayların dökümünü çıkarıyor. 24
yıldan bu yana güncelleştirilerek genişletilen dokümantasyon korunmak için Federal Almanya’ya sığınan insanların yaşam koşullarını
9000’den fazla örnekle gözler önüne seriyor.
Sığınmacılar gerek mülteci yurtlarında gerekse sokakta konumları gereği özel bir şiddete maruz kalıyorlar. Halkın bazı kesimleri ırkçı
hakaretler, nefret söylemleri veya dolaysız şiddet uygulayarak insanların Almanya’da yaşamalarını sürekli bir şekilde engellemeyi ve travma
yaşamaya devam etmelerini başarıyorlar.

Sokak şiddeti katlanarak artıyor
Kamusal alanda uygulanan ve ırkçı nedenlerden kaynaklanan şiddet eylemleri özellikle reşit olmayan mültecilerin psikolojileri ve bedensel
sağlıkları üzerinde ciddi hasarlara yolaçıyor. Saldırı sonucu 2016 yılında 18 yaşın altında 134 mülteci yaralandı ve bu sayı 2015 yılında göre
(23 yaralama eylemi) neredeyse altıya katlandı.
Yaş farkı gözönüne alınmadığında da sokakta şiddete maruz kalan mülteci sayısında ciddi bir yükseliş yaşandı. 2014’te gerçekleşen 72
saldırı 2015’te üçe katlanarak 242’ye, 2016 yılında ise ikiye katlanarak 505’e ulaştı.

İntihar girişimleri
Mülteci yurtlarında mahremiyet alanlarının kısıtlı olması, koruma personelince uygulanan ve kısmen mülteciler arasında da yaşanan saldırgan
tutum ve şiddet olayları, yurt binalarına zorla girme eylemleri ve taşlı, sopalı ve silahlı saldırılar sonucu mülteciler özellikle kaldıkları
yurtlarda güvenli bir yaşama sahip değiller. Kısıtlayıcı iltica yasaları, izin verilmeyen aile birleşimleri, ilticaya yolaçan nedenler (savaş, açlık,
zulüm) ve ülkelerini kaçıp terketmek zorunda kalmaları sonucu psikolojik olarak zaten ağır travmalar yaşayan insanların hayatları daha da
istikrarsız bir hale getiriliyor.
2016 yılında yaşanan intihar girişimleri ve kendini yaralama olayları dökümünü yapmaya başladığımız 1993 yılından bu yana en yüksek
sayıya ulaştı. 2015 yılında yaşanan 152 intihar girişimi ve kendini yaralama olayı, 2016 yılında 239’a ulaştı. Çaresizlikten kaynaklanan bu
olaylardaki artışın gerçek rakamların sadece bir bölümünü yansıtabileceği gerçeğini PIRATEN Partisi’nin Kuzey Ren Vestfalya eyalet
fraksiyonunun parlamentoda verdiği soru önergesi de gözler önüne seriyor. Bu eyaletteki mülteci yurtlarında 2016 yılında 111 intihar girişimi
yaşandı ve altı mülteci de intihar sonucu öldü. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı’nın kısa bir süre önce açıkladığı gibi bu eyalette de kendini
yaralama olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Birçok eyalette benzeri istatistiklerin tutulmaması ya da açıklanmaması nedeniyle yaşanan olay
sayısının resmi rakamların çok daha üstünde olduğundan yola çıkmak gerekiyor.
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mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını
kaybetti. Bu ölümlerin 73 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu.
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 701 tanesi sınır dışı edilmeyi bekliyorlardı.
mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti.
mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı.
mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti.
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.
mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu.
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.
mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 345 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti,
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 1074 kişi de yaralandı.
mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü.
mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken,
1421 mülteci bu sebeplerden ötürü ağır yaralandı
mülteci sokakta karşılaştıkları ırkçı saldırılar yüzünden hayatını kaybederken,
1683 mülteci de bu saldırılar sebebiyle ağır yaralandı.
1993 yılından bu yana 507 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken,
toplamda 107 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar gibi olaylar sırasında
öldü.
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