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Yeni baskı !       Raporun güncellenmiº 20.20.20.20. Baskýsý                                        Berlin. 12.4.2013 
 

"Federal Almanya Mülteci Politikasý ve Ölümcül Sonuçlarý "    (1993 – 2012) 
 

 

Almanya’da 1993 yılında hazırlanan ve mültecilerin Almanya’ya girişlerindeki güvenlik sorununu ele alan “Mültecilerden 
Korunma Sistemi” –Flüchtlingsabwehr- birçok korkunç sonuç doğurdu. Son yirmi sene içinde ortaya çıkan bu tablonun 
incelendiği rapor iki ciltten olu şmaktadır. (Madde 16a Grundgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz…vb.). 
Bu sistem yasal, idari ve toplumsal bir dizi mülteci politikasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemle beraber, güvenlik 
endişesi ve sorunu yaşayan birçok kişi, insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanmış, dolayısıyla zihinsel ve bedensel zararlar 
görmüşlerdir.  
Raporda mültecilerin Almanya sınırında ve sınır dışı edilme süreçlerinde karşılaştıkları sıkıntıların yanı sıra, ölüm ve yaralanmaya 
varan vakalar incelenmiştir. Ayrıca, yine mültecilerin Almanya’da geçirdikleri süre içerisinde ölüm ve yaralanmayla sonuçlanmış 
6500’ün üzerinde toplumsal ırkçı saldırı da rapora konu edilmiştir. 
 

<<<<<<<<>>>>>>>> 
 

Son 12 sene içerisinde intihar sayılarında bir azalma gözlemlense 
dahi, aslında kendini yaralama ve intihara teşebbüs vakalarının 
sayılarında bir değişim olmadığı görülmektedir. Bunun başlıca 
sebepleri arasında sınır dışı edilme korkusu, Almanya’da kalma 
hakkına sahip olmak için gereken uzun bekleme süresi ve bu 
süreçteki ümitlerin zaman içinde bir travmaya dönüşmesi ön plana 
çıkmaktadır. Bununla birlikte, mültecilerin kamplarda ve mülteci 
yurtlarında maruz kaldıkları gayri insani koşullar, onları intihara 
teşebbüs ve kendini yaralamak gibi çözüm arayışlarına itmekte. 
Đçinde bulundukları çaresizlik ve başka seçenekleri olmadığı 
düşüncesi, intiharı ve kendini yaralamayı birçokları için adeta bir  
 

çözüm olarak görmelerine sebep olmaktadır. Bu durum özellikle 
sınır dışı hapishanelerinde sıklıkla gözlemlenmektedir. Birçok 
tutuklu içinde bulundukları duruma ve kendi yaşadıklarına dikkat 
çekmek ve sınır dışı sürecini durdurma ümidiyle açlık ve susuzluk 
grevlerine girmekte, kendilerini boğmaya çalışmakta, tehlikeli 
cisimler yutmakta ya da kesici ve delici aletlerle kendilerine zarar 
vermektedir. Son yirmi sene içinde gerçekleşmiş birçok yaralama 
ve intihar girişimine dair bilgi raporlarda mevcuttur. Buna karşın 
bu konuyla ilgili, , hapishanelerdeki vakalar dahil, resmi istatistik 
tutulmamasından dolayı, gerçek rakamların çok daha yüksek 
olduğu tahmin ediliyor.  
 

 

"We will rise!" 
 

Ocak 2012’de Đranlı mülteci Mohammed Rahsepar’ın intiharı bu zorba sistemin sonuçlarını herkese bir kez daha göstermiş, bu olay 
sonrasında diğer Đranlı mültecilerin öncülüğünde protestolar başlamasına sebep olmuştur. Đranlı mülteciler, Rahsepar’ın ölümünü bir 
dönüm noktası olarak görmüş ve Würzburg’daki gayri insani koşullara ve Almanya’daki mülteci yasasına karşı bir mücadeleye 
girmiştir. Bu mücadele, daha sonra, başka şehirlere ve mülteci yurtlarına sıçramış ve ülke çapında yeni, güçlü ve bağımsız bir mülteci 
hareketine dönüşmüştür. Bu mücadele bugün halen devam etmektedir ve bu mültecilere göre “onlar istediklerini alana dek” de devam 
edecektir. 
 

Rapor 1.1.1993 – 31.12.2012 tarihleri arasında gerçekleşen olayları içeriyor. 
 

Toplamda 170 mülteci hükmü verilmiş sınır dışı kararlarının uygulanması öncesinde intihar etti ya da kaçmaya çalışırken 
hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 64 tanesi sınır dışı hapishanelerinde oldu, 
1071 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. Bu vakaların 61 tanesi sınır dışı hapishanelerinde gerçekleşti, 
5 mülteci sınır dışı edilirken hayatını kaybetti,  
417 mülteci sınır dışı edilirken zecri önlemler ve tacizden dolayı yaralandı, 
32 mülteci sınır dışı edildikten sonra ülkelerinde hayatını kaybetti, 
562 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, 
71 mülteci sınır dışı edildikten sonra kayboldu, 
182 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, 
533 mülteci Almanya sınırını geçmeye çalışırken yaralandı. Bu vakaların 303 tanesi Almanya’nın doğu sınırında gerçekleşti, 
12 mülteci sınır dışı prosedüründen bağımsız olarak, polis gözetimi altındayken öldü, 
15 mülteci yeterli ve gerekli yardımları alamadığı için öldü, 
455 mülteci polis ya da koruma personeli tarafından yaralandı. Bu vakaların 138 tanesi mülteciler gözaltındayken gerçekleşti, 
70 mülteci yangın, mülteci kamplarına saldırı ya da kamplardaki başka tehlikelerden ötürü hayatını kaybederken, 873 mülteci 
bu sebeplerden ötürü ağır yaralandı, 
18 mülteci sokakta karşılaştıkları ırkçı saldırılar yüzünden hayatını kaybederken, 825 mülteci de bu saldırılar sebebiyle ağır 
yaralandı. 

 

1993 yılından bu yana 414 mülteci Federal Almanya Cumhuriyeti’nin aldığı önlemler sebebiyle hayatını kaybederken, 
toplamda 88 kişi ırkçı saldırılar, mülteci kamplarında çıkan yangınlar ve bu kamplara gerçekleştirilen saldırılar gibi olaylar 
sırasında öldü. 

 

Rapor 2 ciltten oluşuyor (DIN A4), ücreti 21Euro artı 3,60 Euro gönderim ücreti.  
Birinci Kitap (1993-2003) 11 Euro, 310 Sayfa. Đkinci Kitap (2004-2012) 12 Euro, 310 Sayfa artı 1,80 Euro gönderim ücreti. Đnternet´te  

DVD ücreti 21 € -- ekstra paket ve gönderim ücreti 1.80 € 
DVD ve iki defter ücreti 36 € -- ekstra paket ve gönderim ücreti 3.60 € 

 

 


