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DTFC- Kuzey BavyeraTürk-Alman Kadınlar Kulübü’nün Basın Bildirisidir 
 
 
Üç gün önce bir üyemizin  yaşadığı olay nedeniyle, kulübümüz, aşağıdaki basın bildirisini 
yayınlamayı gerekli görmüştür: 
 
21.07.2017 tarihinde derneğimizin üyesi, yabancı düşmanlığından kaynaklanan bir suç 
olayında mağdur olmuştur. 
  
Oberasbach kentinde, bir dondurma dükkanı işleten üyemiz, dükkanın önünde çocuğunun 
yanında, saldırıya uğramış, hakaret ve küfüre mağruz kalmış, daha sonra da saldırgan 
tarafından,  caddeden hızla geçen bir arabanın önüne atılmıştır. 
Arabanın şöförünün, son dakikada, yaptığı fren ve arabayı yana doğru sürüp, kurtulma 
çabası ile olabilecek daha kötü  durumlar önlenebilmiştir. 
 
 
Üyemiz geçmişte de dükkanında, yabancı düşmanlığı içeren davranışlara ve dışlayıcı duvar 
yazılarına hedef olmuştur. Işte bu yüzden de biz, bu son olayı dernek olarak çok 
önemsiyoruz. 
 
 
Bu şiddet içeren  olayın, tabi ki münferit bir olay olduğunu umuyoruz. Yine de bu olayın 
Almanya’da,  toplum içinde hoş olmayan bir gelişimin işareti de olabilir diye, korkuyoruz. 
 
. 
Kuzay BavyeraTürk-Alman Kadınlar Kulübü, 1991 yılından beri Türkler ve Almanlar 
arasındaki sosyal, kültürel ve bilimsel alanda ilişkiler kurarak, böylece karşılıklı anlayışın 
gelişmesini sağlıyor. Özellikle de tüzüğümüzde belirtildiği gibi, avrupa değerlerini (Kadın 
hakları, demokrasi…vs) benimseme hedefimizdir. 
 
 
Ancak Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gerginliklerin, bu  hedefe ulaşma çabalarımızı  
çok zorlaştırdığını, üzülerek  tespit ediyoruz. Üyemizin yaşadığı olayda da görüldüğü gibi 
toplumda hava  malesef sertleşmiştir. 
 
Işte bu nedenle bizim çağrımız: Böyle olayların başlamasını önlemeliyiz! 
 
.   
Ayrımcılık yasağı, bütün devlet kurumlarını kapsar ve  diğer yasaların yanısıra, Avrupa Insan 
Hakları Bildirgesi‘nde mad.14.ve Anayasa‘da mad.3.te kurallaştırılmıştır. 
 
Ama özel davranışlar da bu değerlere uygun olmalıdır. Almanya da birlikte, barış içinde 
yaşayabilmek için bu konuda duyarlı olmak ve  bilinçlenmek suretiyle,  her birey  gerekli 
medeni cesareti, göstererek katkıda bulunabilir. 
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Toplumda  „ sözde yabancı „ ve „Öteki, bakışı ile „Biz „  ilişkisi gibi, bölünmelere kesinlikle 

izin vermeyelim. 
 
Demokrasi karşıtlarının bizi bölmelerine ve bu akımların oluşmasıni önleyelim. 
 
 
Anayasayı hazırlayanlar, 3.cü maddeye şunları boşuna koymadı: “ hiç kimse ırk, renk, 
dil, din, siyasal yada başka görüşlerinden dolayı dışlanamaz, hiç kimseye imtiyaz 
tanınamaz,her birey ayrım gözetmeksizin eşit hakka sahiptir. Hiç kimse özür veya 
sakatlığından dolayı mağdur edilemez. 
Insan hakları bölünmez bir bütündür. Insan hakları aynı zamanda da kadın haklarıdır . 
 

Hep birlikte uyanık olalım! 
 
Bu konuda  bize destek olun ve lütfen  olayları hafife almayın, görmezden gelmeyin! 
 
 
Gülseren Suzan-Menzel 
Dernek başkanı 
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