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KURUMSAL IRKÇILIK
Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) insanı hiçe sayan eylemleri gün
ışığına çıkalı neredeyse altı sene geçti. O zamandan beri federal
düzeyde ve eyalet düzeyinde kurulan birçok NSU inceleme
komisyonu, olayın aydınlatılmasına yönelik değerli çalışmalar yaptı ve
güvenlik ile ceza soruşturma kurumlarında yapılması gereken
reformlar konusunda fraksiyonlar ötesi kapsamda tavsiyeler getirdi.
Bazı partiler ise, taleplerini daha da ileri götürerek Anayasayı Koruma
Teşkilatı’nın baştanbaşa yeniden yapılandırılmasını talep etmekte.

Kurumsal Irkçılık Çalışma Grubu, ırkçılığa karşı sergilenecek duruşla ilgili olarak
kendisine şu hedefleri koydu:

1. Kamuoyunda duyarlılık oluşturmak/politik aktörler üzerinde baskı uygulamak
2. Politik söylemlere yeni dürtüler getirmek
3. Politik talepleri belirlemek
TGD, önümüzdeki yıllarda kurumsal ırkçılık ve NSU
cinayetlerinin sonuçlarıyla daha da yakından ilgilenecek.
Güvenlik makamlarında (polis, Anayasayı Koruma
Teşkilatı, adli makamlar) ve diğer kurumlarda kültürlerarası açılımın sistematik şekilde sağlanması gerekiyor.
Bu açılım, eğitim ve hizmet-içi eğitim alanları için olduğu
kadar, çoğunluk toplumu denilen kesime mensup
olmayan kişilere yönelik şiddet suçlarının arkasındaki
olası ırkçı nedenlerin genel olarak araştırılması gibi özel
önlemler için de, mahkemede tanıklık eden kurbanlara
temel haklarının ana dilinde de okunması zorunluluğu
için de geçerli.
Alman İnsan Hakları Enstitüsü’nün, Federal Meclis ve
Eyalet Meclislerince başlatılan reformların uygulamada
gerçekten de değişiklik yaratıp yaratmadığının tespiti için
bağımsız bir araştırma yapılması yönündeki talebine
biz de katılıyoruz. Bu bağlamda, insan haklarıyla ilgili
uluslararası organların tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.
Buna, yapısal ırkçılık ve (BM Irkçılıkla Mücadele Komitesi’nin de sıklıkla talep ettiği gibi) kurumlarda yaşanan
ırkçılık da dahildir. Çağrıda bulunma yıllarının ardından,
artık çeşitli düzeylerde kurumsal önlemler alınması
gerekmektedir. Bizim görüşümüze göre, bu konuda
hem bir sivil toplum kurumuna hem de bir parlamento
kurumuna eşit oranda ihtiyaç vardır. Politikanın bir
konuya kalıcı nitelikte bir çözüm getirme niyeti, bunun
için kaynak ayırmasıyla kendini gösterir. Sivil toplum

tarafından hedeflenmesi gereken, Federal Almanya
Cumhuriyeti’nde yaşanan ırkçılık olaylarını inceleyip
değerlendirmek üzere, parti ve hükümetten bağımsız
olarak Federal Yönetim tarafından sürekli (ve kurumsal)
olarak finanse edilecek, ancak sivil toplum tarafından
yürütülecek bir kurum oluşturulmasıdır. Bunun için
İngiltere’deki Macpherson Komisyonu’nun deneyimlerine
başvurularak Almanya için ne gibi dersler çıkartılabileceği
araştırılmalıdır. Ayrıca, aşırı sağcılık, ırkçılık ve ayrımcılıkla
mücadele ve şiddet kurbanlarına kapsamlı koruma
sağlanması için, geniş yetki ve kaynaklarla donatılmış,
bağımsız bir Federal Sorumlu olmalıdır. Bu Federal
Sorumlu, parlamento tarafından görevlendirilmiş,
yetkilendirilmiş ve bağımsız olmalıdır. Gerek NSU cinayetleri gerekse Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatı’nın bazı
kesimlerinde görülen aşırı sağcı şebekeler, kurumsal
ırkçılığın artık üzerinde tartışılması gereken bir konu
olduğuna işaret etmektedir. TGD bu bağlamda
Macpherson Raporun’daki tanımlamayı esas almaktadır.
Bu tanımlama, kurumsal ırkçılığı yalnızca şahsi önyargılar
ve niyetteki düşünce ve eylem kalıpları olarak değil,
en başta kolektif, tarihi ve yapısal bir olgu olarak
değerlendirmektedir. Irkçılık karşıtı bu duruş, TGD’nin
benimsediği diğer tüm temel ilkelerin bu yönde genişletilmesi gerektiği sonucunu beraberinde getirmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışma grubu diğerlerinin önüne geçmiş
ve diğer temel ilkeler arasında öncelik kazanmıştır.
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Dolayısıyla, güvenlik kurumlarımızdaki kurumsal ırkçılığın önüne geçmek için
aşağıdaki eylem tavsiyelerini getirmekteyiz:
• NSU inceleme komisyonlarınca getirilen tavsiyelerin istikrarlı bir şekilde uygulanması
• Irkçılık ve aşırı sağcılıkla mücadele için bir Federal Sorumlu atanması
• S
 ivil toplumda bağımsız bir gözlem merkezi oluşturularak NSU inceleme
komisyonlarının tavsiyelerinin hayata geçirilmesi ve genel anlamda ırkçılık karşıtı
çalışmalarla ilgili düzenli olarak durum değerlendirmeleri yapılması
• N
 SU İnceleme Komisyonu’nun, kamuya açık raporlama yükümlülüğü olan bir kurum
olarak Irkçılıkla Mücadele Komisyonu adı altında kalıcı hale getirilerek getirilmesi
• S
 ivil toplumdaki ırkçılıkla mücadele çalışmalarının (bilim & uygulama) temelden
finanse edilmesine yönelik bir Demokrasiyi Teşvik Yasası hazırlanması
• I rkçılığa Karşı Ulusal Eylem Planı’nın gelecek yeni hükümet tarafından uygulamaya
geçirilmesi ve belirlenecek bağlayıcı hedef değerler doğrultusunda, kalıcı hale
getirilen NSU İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi.

Çoğulcu bir toplum
için çeşitliliği yaşa

Canlı bir demokrasi
için angaje ol
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