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"Federal Almanya Mülteci Politikası ve Ölümcül Sonuçları"    (1993 - 2015) 
 
 

 
Devlet ve toplumsal ırkçılığının 23 yıllık araştırması ve dokümantasyonu 

 

Geçen sene ırkçı ve islam karşıtı organizasyonlar, aşırı sağ parti ve gruplarla birlikte, ırkçılığı yeniden sokaklara taşıdılar ve siyasetin 
gündemine oturttular. Bu seferki bahaneleri 2015 yılı boyunca gelen mülteciler oldu. Bunu siyasi iktidarın geçmişte birçok kez tırpanlanmış 
olan sığınma ve iltica yasasını ve mülteci haklarını daha da kısıtlaması takip etti. Bir yandan yasının kapsamı daraltılıp mülteci hakları gasp 
edildi, diğer yandan da zorunlu geri dönüşlere siyasi bir kılıf vermek için, insanların kaçış rotalarının üzerindeki devletleri güvenli ve güvensiz 
olarak ikiye ayrıldı. Avrupa devletleri bu çerçevede sınırlardaki geçişleri zorlaştırmak için aralarındaki işbirliğini artırdılar. 
 

Irkçıların sokaklardaki tehdidlerinin ve devletin tepkisinin siyasi amacı çok açık. Federal Almanya'yı gittikçe dışarıya kapatıp, mültecilerin 
zorla geri gönderilmesinin önünü açmak.   
 

Federal Almanya'daki ırkçılık kurbanlarının sayısı gittikçe artıyor 
 

Kaçıp hayatlarını kurtarmaya çalışan insanlara karşı uygulanan şiddetin boyutunda ciddi bir artış söz konusu. Yakılan saman kuklalar, kurulan 
temsili darağaçları, ateşe verilen haçlar ve mülteci yurtları önlerine bırakılan domuz kafaları, bu nefretin simgelerinden sadece bazıları.  
 

Kabaran nefret kendini birçok kez mülteci barınak ve yurtlarına karşı girişilen çok sayıda saldırılarda gösterdi. Bir çok yerde insanların 
kamusal alanda şiddete maaruz kalmasına sebep oldu. Bu saldırılarda hayatlarını kaybeden veya yaralanan insanların sayısı ciddi boyutlara 
ulaştı. Yaralananların sayısı son yıllara kıyasla ciddi bir artış gösterip 345'e yükseldi. Bu ciddi sayı 2014'e kıyasla üç kat ve 2013 yılına kıyasla 
onbir kat yükseldi. 

Sadece kundaklama, taşlama veya başka saldırı yöntemleriyle yaralananların sayısı 107. Bu yaralı sayısı gecen yıla kıyasla 2,7 kat ve 
2013 yılına kıyasla ise 15,3 artışta bulundu. 
Kamusal olanda, sokak ortasında, durakta, otobüste, tramvayda veya alışverişte saldırıya uğrayanların sayısı, aralarında pek çok ağır 
yaralının da olduğu, en az 238 civarında. 2014 yılına kıyasla üç kat ve 2013 yılına kıyasla on kat artışta bulunmaktadır. 

 

Ayrıca intiharların sayısı 6'ya ve kendini yaralama ve intihar girişimlerinin sayısı da 94'e ulaştı. Tüm bunlar mültecilerin ve korunmaya 
muhtaç insanların üzerindeki artan devlet baskısının ve toplumsal şiddetin apaçık göstergesi. Sığınma ve iltica yasasının sistematik olarak 
dayattığı belirsizlik ve güvensizlik -her an geri gönderilme tehdidi, uzun yıllar güvensiz statüde bekletilme, kısıtlı ve kötü yaşam koşullarına 
hapis olma- insanların geleceklerine, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilme umutlarına darbe vurmaktadır. 
 
 

Rapor 1.1.1993 – 31.12.2015 tarihleri arasında gerçekleşen olayları içeriyor: 
 

 188 mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken hayatını  
 kaybetti. Bu ölümlerin 64 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu. 
1546 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 665 tanesi sınır dışı edilmeyi bekliyorlardı. 
     5 mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti. 
 498 mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı. 
   34 mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti. 
 602 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. 
   73 mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu. 
 198 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. 
 644 mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 343 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti, 
   21 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 996 kişi de yaralandı. 
   20 mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü. 
   77 mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken,  

1232 mülteci bu sebeplerden ötürü ağır yaralandı 
   22 mülteci sokakta karşılaştıkları ırkçı saldırılar yüzünden hayatını kaybederken,  

1167 mülteci de bu saldırılar sebebiyle ağır yaralandı. 
 
 

1993 yılından bu yana 466 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken,  
toplamda 99 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar gibi olaylar sırasında 
öldü. 
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