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Büyükelç� Şen: Almanya'dak� Türkler ç�fte vatandaşlığın
yasallaştırılmasını bekl�yor
Türk�ye'n�n Berl�n Büyükelç�s� Ahmet Başar Şen, Almanya'dak� Türkler�n beklent�s�n�n ç�fte vatandaşlığın
yasallaştırılması ve vatandaşlığa geç�ş�n kolaylaştırılması olduğunu söyled�.

Berl�n

Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Kurulu'nda konuşan Şen, 25 yılı aşkın süred�r Almanya'dak� Türkler�n hak ve

çıkarları �ç�n başarıyla çalışan TGD'y� tebr�k ett�.

Şen, Türkler�n Almanya'da kalıcı olarak kalacaklarını kabul ett�kler�n� bel�rterek, "Almanya'dak� Türkler ç�fte

vatandaşlığın yasallaştırılmasını ve vatandaşlığa geç�ş�n kolaylaştırılmasını bekl�yor. Alman vatandaşlığı

almayanların da en azından yerel seç�mlerde oy kullanma hakkını elde etmeler�n� bekl�yorlar." ded�.

Türk�ye �le Almanya arasında tar�hsel olarak çok çeş�tl� köklü ortaklıklar ve �tt�faklar bulunduğunu d�le get�ren Şen,

Almanya'da yaşayan yaklaşık 3,5 m�lyon Türk'e dayanan �nsan� bağların, �k� ülke arasındak� �l�şk�ler�n en öneml�

boyutlarından b�r� olduğunu bel�rtt�.

Şen, 60 yılı aşkın süred�r Türk toplumunun Almanya'nın gel�ş�m�ne ve çok kültürlü k�ml�ğ�ne büyük katkı

sağladığını vurgulayarak, "Buradak� Türkler Almanya'dak� en büyük göçmen grubunu, Müslümanların

çoğunluğunu ve Türk�ye'n�n en büyük d�asporasını oluşturuyor. Bugün Almanya'dak� Türkler�n s�yaset, ekonom�,

b�l�m, spor ve sanat g�b� çeş�tl� alanlarda çok öneml� başarılara �mza attığını görüyoruz. Bununla gurur duyuyoruz.

Bugün aramızda bulunan kard�yolog D�lek Gürsoy bunun çok takd�re şayan b�r örneğ�d�r. D�lek Gürsoy ve d�ğer

başarı örnekler�, özell�kle Almanya'dak� kızlar olmak üzere Almanlar, Türk ve d�ğer göçmen gençler �ç�n çok

değerl�d�r." d�ye konuştu.

Yabancı düşmanlığı, İslamofob� ve ayrımcılık g�b� öneml� sorunlar
hala devam ed�yor
Almanya'da yabancı düşmanlığı, İslamofob� ve ayrımcılık g�b� öneml� sorunların devam ett�ğ�ne d�kkat� çeken Şen

şunları söyled�:

"TGD aslında Almanya'da yaşayan Türk toplumu �ç�n eş�t haklar sağlamak, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek

amacıyla kuruldu. Almanya'da Türklere yönel�k ırkçı saldırıların �lk kurbanlarından Ramazan Avcı'nın 1985 yılında
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Hamburg'da neo-Naz�ler tarafından öldürülmes� TGD'n�n kurulmasında öneml� rol oynadı. Bunu 1990'lardak� ırkçı

c�nayetler, özell�kle de Mölln ve Sol�ngen'dek� korkunç eylemler �zled�. İğrenç NSU c�nayetler�, Almanya'da yen�

b�nyıla ş�ddetl� ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofob�'y� taşıdı. Şubat 2020'dek� Hanau saldırısı, Almanya'dak�

ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının boyutunu b�r kez daha gösterd�. Bu noktada Hanau'da hayatını kaybedenler�

rahmetle anıyor, kederl� yakınlarına sabır d�l�yorum."

Şen, Almanya'dak� Türk�ye ve Türk�ye tems�lc�l�kler� olarak hükümet�n ırkçılığa karşı aldığı tedb�rler�n etk�n b�r

şek�lde uygulanmasını bekled�kler�n� kaydett�.

Ukrayna'dak� savaşın, Avrupa'da güvenl�k, barış ve refahın garant� ed�lmed�ğ�n� ve bunları korumak ve gel�şt�rmek

�ç�n her zaman ortak çaba göster�lmes� gerekt�ğ�n� herkese acı b�r şek�lde b�r kez daha gösterd�ğ�ne �şaret eden

Şen, Avrupa'nın bu zor dönem�nde, Türk�ye ve Almanya'nın Avrupa barışı hedef�yle yakın koord�nasyon �ç�nde

hareket ett�ğ�n� vurguladı.

Uyum Bakanı Reem Alabalı-Radovan
Almanya Göç, Mültec�ler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı ve Alman hükümet�n�n Irkçılıkla Mücadele

Sorumlusu Reem Alabalı-Radovan da Almanya'dak� toplumun çeş�tl�l�ğ�n�n tehl�ke altında olduğunu söyled�.

Alabalı-Radovan, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının demokras�n�n temel�n� aşındırdığını bel�rterek, "Irkçılık ve

Müslüman karşıtlığı günlük b�r gerçek. Irkçılık yapısal olarak günlük yaşama dem�r attı. Irkçılık sadece ş�ddetle

başlamıyor. Günlük söylemlerle çarşıda, otobüste, ev ararken, �ş ararken veya başörtüsü neden�yle karşımıza

çıkıyor. " ded�.

Almanya'da uzun zaman aşırı sağ ve ırkçılığın görmezden gel�nd�ğ�n� �fade eden Radovan, Mölln ve Sol�ngen'dek�

kundaklamaların bunun örnekler�nden olduğuna, Nasyonal Sosyal�st Yeraltı terör örgütünün �şled�ğ� c�nayetlerde

b�le güvenl�k güçler�n�n fa�ller� ırkçıların �ç�nde değ�l uyuşturucu t�caret� yapan çevrelerde aradığına d�kkat� çekt�.

Radovan, ırkçılığa karşı herkes�n tüm gücüyle karşı durma zamanı olduğunu bel�rterek, ırkçılıkla mücadelen�n

Alman hükümet� �ç�n olmazsa olmaz konular arasında bulunduğunu �fade ett�.

İlg�l� konular
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