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Koronavirüs gölgesinde 
Türkiye, AB ve popülizm 
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HABER ANALİZ
Avusturya basının salgın bahanesiyle
gör(e)mediği "Irkçılık Raporu"

Avusturya'da 20 yıldır ırkçı olayla-
rı rapor eden sivil toplum kuru-

luşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil 
Tepki (ZARA) derneği, yıllık ırkçı-
lık raporunu, ırkçılığa dikkat çekmek 
için her yıl 21 Mart Uluslararası Irk-

çılıkla Mücadele Günü’nde düzenle-
nen basın toplantısıyla açıklıyordu. 
Ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle 6 
Mayıs’a kaydırılan basın toplantısı, 
başta Avusturya Haber Ajansı’nın 
muhabiri olmak üzere çok sayıda 

basın mensubunun katılımıyla vi-
deo konferans olarak gerçekleştirildi. 
Ancak Irkçı saldırılarda düzenli bir 
artışın gözlemlendiği raporun çok az 
sayıda basın yayın kuruluşunda yer 
alması üzerine özellikle bu ülkede 
yaşayan ve ırkçılığa en çok maruz ka-
lan vatandaşlarımız için raporun ge-
niş bir özetini sizlerle paylaşıyoruz.            
Raporun geniş özeti sayfa 12-13'de.

Salgın nedeniyle geri planda kalacağını düşündüğümüz rapora nedense 
Avusturya basınının yeterince ilgi göstermemesi dikkati çekti.
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Muhalefet ısrarla
halkı Kurz'laştırıyor!
kaya@haberjournal.at

Avusturya’da son 4 yılda taraflı taraf-
sız sanki herkes Sebastian Kurz’un 
yolu açmak için çalışıyor.

Sosyal Demokratlarla uç popülist siya-
set yapamayacağını kavrayan Kurz, önce 
ÖVP’nin genel başkanlığında emanetçi 
konumunda bulunan Reinhold Mitterleh-
ner’i yerinden etti.

Daha sonra aşırı sağcı FPÖ’nün argüman-
larını neredeyse bire bir sahiplenen Kurz, 
hedefine ulaşmakta bir basamak olarak 
kullandığı aşırı sağcılardan İbiza Skan-
dalını ustaca kullanarak, (aşırı sağcıların 
iddiasına göre koalisyonu sürdürme nok-
tasında anlaşmalarına rağmen) hükümeti 
feshetmek suretiyle kurtuldu.

-KURZ’UN DIŞLI RAKIPLERININ 
BEKLENMEDIK ISTIFALARI
Kurz, bir siyasetçiden çok Hollywood yıl-
dızı gibi objektiflere oynarken, karşındaki 
dişli rakipler, Christian Kern ve Matthi-
as Strolz gibi birikim ve donanımlarıyla 
Kurz’u 50 kere suya götürüp susuz getire-
cek isimler ilginç bir şekilde görevlerinden 
istifa etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yıldızı 
bir kez daha parlayan Kurz, başta Yeşil-
ler’den Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ve 
diğer siyasi isimlerin onca olumlu çabası-
na rağmen, kamuoyunu rahatlatmak için 
yine Yeşiller’den bir ismin feda edilmesini 
sırça köşkünden keyifli bir şekilde izlemeyi 
ihmal etmedi. 

-KURALLARA UYMAYAN KURZ, 
ISTIFA EDEN YEŞILLER
Özellikle Kurz’un Kleinwalsertal ziyare-
ti sırasında yaşanan skandallara rağmen 
kan kaybı yaşayan tarafın Yeşiller olması, 

K A D D A F I  K A Y A

40 yıllık geçmişinde ilk defa iktidara ortak 
olan ekoloji savunucularının yeni ÖVP’nin 
sunduğu Konfortzone’yi terk etme niye-
tinde olmadığının açık göstergesi olarak 
yorumlanabilir.

İktidar cephesinde bunlar yaşanırken, mu-
halefet ise olan biteni dışardan izlediği 
yetmiyormuş gibi parti içi çatışmalar ne-
deniyle sanki Avusturyalılara "sizin için en 
iyi iktidar, başında Kurz’un bulunduğu 
hükümettir" demeye çalışıyor.

-KIFAYETSIZ MUHALEFET
Özellikle bu zor süreçte işsizlik sayısının 
600 binlere ulaştığı, dar gelirli vatandaşla-
rın iki ayı aşkın bir süredir 50 metrekareye 
sıkıştığı bir dönemde, birçok açıdan iktidarı 
sarsması gereken Sosyal Demokratlar, Os-
manlı’nın son dönemindeki din adamları 
gibi gereksiz tartışmalara daldı.

Salgın nedeniyle dünyada yer yerinden 
oynarken SPÖ’nün üye sayısıyla meşgul 
olması, partinin başına geçtiğinden bu 
yana genel başkanlığı her fırsatta tartışılan 
Pamela Rendi Wagner’in parti içi muhale-
fetten başını kaldıramaması ve Burgenland 
Eyalet Başkanı Hans Peter Doskozil’in her 
fırsatta genel başkanlık için "ben de bura-
dayım" imaları, SPÖ’yü tarihinin en düşük 
oy seviyesine iterken, hissedilir muhalefet 
yapmasını da engelliyor.

-KREDISI TÜKENMIŞ BIR 
STRACHE, YALNIZ KURZ’UN 
EKMEĞINE YAĞ SÜRMEYE YARAR
İbiza Skandalı ile bir anda baş aşağı yere 
çakılan HC Strache, 14 yıl FPÖ’yü babasının 
çiftliği gibi kullandığı çeşitli belgelerle is-
pat edilmesine rağmen hiçbir şey olmamış 
gibi yeniden siyasete atılıyor.

İktidar ortağı olacak ve halkın yaklaşık yüz-
de 30’nun oyunu alan bir siyasi lider olarak 
ergen tavırlarla olmadık diyaloglar içine gi-
ren Strache, kendini korumaktan acizken, 
ülkeyi daha ileriye taşıyacağı iddiasıyla arzı 
edam ediyor.

İşçi sınıfı başta olmak üzere gariban Avus-
turyalıların umutlarıyla oynayan eski aşı-
rı sağcı lider, Klosterneuburg’daki villası, 
Range Rover Jeepi ve Rolex saatiyle temsil 
ettiğini iddia ettiği halktan bambaşka bir 
yaşam sürüyor. Kredisini tamamen bitirmiş 
bu adamın siyasetteki varlığı tek bir kişinin 
ekmeğine yağ sürerken, Kurz hiçbir çaba 
sarf etmeden, istihza bir gülüşle "bu mu 
ben mi?" diyerek, doğru tercihin kendisi 
olduğuna vatandaşları rahatlıkla ikna et-
miş oluyor.

-IDDIASINI KAYBETMIŞ FPÖ, ITICI 
OLMANIN ÖTESINE GEÇEMIYOR
Strache sonrasında iddiasını tamamen kay-
beden aşırı sağcı FPÖ ise kriz sürecinde ab-
sürt, akıldışı söylemlerle dikkatleri yeniden 
üzerine çekmeye çalışsa da itici olmaktan 
öteye gidemiyor.

İşte tamda böyle bir ortamda yüzde 38’ler-
deki oyunu 42’lere taşıyan Kurz, aslında hiç 
efor sarf etmeden milletin gözünün içine 
bakarak, içinden yüksek sesle, benim alter-
natifim yok diye keyifle bağırıyor.

Genel olarak, gelişmelere gerekli re-
aksiyonları gösteremeyen muhalefet, 
adeta halkı "Kurz'laştırma" eylemi çer-
çevesinde bir yol izliyor. 
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Koronavirüs gölgesinde
Türkiye ve AB gerçekleri
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Her sınamada 
tökezleyen Avrupa 

Birliği (AB) ve son 
5 yılda her alanda 

hissedilen sağ 
popülizm, her yardım 

çığlığına koşan 
Türkiye’yi salgın 
sonrasında ucuz 

gündelik siyasete alet 
etmeye yeltenirken bir 

kez daha düşünmek 
zorunda kalacak.

Yaklaşık 6 aydır dünya-
nın gündemine oturan 
yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19), aralık ayında 
Çin’in Vuhan kentinde ortaya 
çıkmasından itibaren dünya 
genelinde 300 binin üzerinde 
can kaybına yol açarken, dün-
yadaki siyasi yapıların yanısıra 
bölgesel ve uluslararası ilişki-
lerin de yeniden sorgulanma-
sına neden oldu.

ABD’den sonra dünyada en 
çok Avrupa’yı vuran salgın 
birliğin son yıllarındaki siya-
setini belirleyen aşırı sağcı ve 
sağ popülist siyasilerin günlük 
siyasete alet ettikleri bazı söy-
lemleri en azından geçici bir 
süreliğine de olsa çürüttü.

- SALGININ SOĞUK YÜZÜ, 
KAĞITTAN DUVARLARI 
YIKTI
Önceki sayımızda hatırlayaca-
ğınız üzere Avusturya özelin-
de başını Sebastian Kurz’un 
çektiği sağ popülist siyasilerin 
bir dönem dillerine doladık-
ları peçe yasağının Kovid-19 
ile yerle bir olmasını ele almış 
ve üç beş oy kaygısıyla atılan 
adımların doğurduğu ayrıştı-
rıcı sonuçlara değinmiştik. 
Geçenlerde Hollanda’da bil-
lboardları süsleyen bir afişte 
bizim uzun uzadıya analiz 
ettiğimiz durum kısaca “top-
lu taşımada yüzü kapatma 
yasağından maske kullanma 
zorunluluğuna” şeklinde ifade 
edildi.  

Avrupa, göç sorunu, ABD 
Başkanı Donald Trump’la 
olan ilişkiler, Rusya ve Çin’le 
yürütülen diyaloglar gibi bir 
çok konuda ortak tutum ser-
gilemekten acizken, ansızın 
yüzleşmek zorunda kaldıkla-
rı koronavirüsle bir anda 27 
parçaya bölünerek, her koyun 
kendi bacağından asılır fel-
sefesine sıkı sıkıya sarılmak 
suretiyle, birliğe ve AB’nin 
birleştirici ruhuna ilişkin söy-
lenen koca koca sözlerin laf-ı 
güzaftan ibaret olduğunu bir 
kez daha göstermiş oldu.

-ITALYA VE ISPANYA’YI 
KADERINE TERK EDEN AB
İtalya’da sağlık çalışanlarının 
çığlıklarına kulaklarını ka-

"Bu süreçte 
birliğin lokomotifi 
konumundaki 
Almanya’ya 
olan güven 
azalırken, Akdeniz 
kıyısındaki İtalya 
ve İspanya gibi 
ülkelerde “şu iş 
bir bitsin, sizinle 
hesaplaşacağız” 
psikolojisi 
egemen olmaya 
başladı.."

patan AB, İspanya’da huzu-
revlerinde terk edilen cansız 
yaşlı bedenleri görmezden 
gelirken, kendi kabuğuna çe-
kilmiş AB üyesi ülkelere inat, 
özellikle son 5 yıldır neredey-
se bütün Avrupalı ülkelerinin 
bir şekilde siyasi çıkar elde et-
mek için çatıştığı Türkiye ise, 
dünya genelinde 80’nin üze-
rinde ülkeye yardım gönderdi.

Sebastian Kurz, Dışişleri Ba-
kanlığından, parti başkanlı-
ğına oradan da başbakanlığa 
uzanan süreçte Müslüman, 
göçmen ve yabancı karşıtlığı-
nın yanısıra Türkiye’ye yöne-
lik yerli yersiz çıkışlarıyla da 
aşırı sağcı seçmenin oylarını 
toplamak için ciddi efor sarf 
etti.

Hatta hatırlanacağı üzere 
aşırı sağcı Avusturya Özgür-
lük Partisi (FPÖ) ile kurulan 
koalisyon hükümetinin dış 

politikasında öne çıkan ana 
başlıklardan bir tanesi, “Tür-
kiye’nin AB’ye üyelik süre-
cinin tamamen sonlandırıl-
ması için birlik içinde kulis 
yapılacağı ve bu yaklaşımda 
olan ülkelerle ittifak içinde 
hareket edilerek, Türkiye’nin 
AB serüvenini tamamen son-
landırmayı hedefledikleri” 
açıklamışlardı.

-AB VE ALMANYA’YA 
GÜVEN ZEDELENDI
Özellikle İtalya ve İspanya’da 
bu zor süreçte  yalnız bırakıl-
dıklarını düşünen insan sayısı 
her geçen gün artarken, AB’ye 
olan inanç ciddi oranda sar-
sılmış, çok sayıda İtalyan AB 
bayrağını yaktıkları videoları 
sosyal medya hesaplarında 
paylaşarak tepkilerini ortaya 
koydu.

Bu süreçte birliğin lokomoti-
fi konumundaki Almanya’ya 
olan güven azalırken, Akdeniz 
kıyısındaki İtalya ve İspanya 
gibi ülkelerde “şu iş bir bit-
sin, sizinle hesaplaşacağız” 
psikolojisi egemen olmaya 
başladı.

Hiç yoktan yapılan bir refe-
randumla birlikten ayrılma 
kararı alan İngilizler, iki yıla 
yaklaşan BREXIT görüşme-
leri sırasında yaşanan olan-
ca sert tartışmalara rağmen 
AB’nin Birleşik Krallık için 
vazgeçilmez en önemli part-
nerlerden biri olduğu her fır-
satta dile getirilse de, son ker-
tede hem İngiliz yöneticilerin 
yanlış stratejisi hem de AB’nin  
yetersizliği nedeniyle bugün 
İngiltere, Avrupa’da en çok 
can kaybının yaşandığı ülke 
oldu. Ve yine bu ülkeye 84 ton 
koruyucu tıbbi malzeme gön-
dererek, yardım elini uzatan 
ülke ise Türkiye oldu.

Er ya da geç az ya da çok ka-
yıpla bu günlerde geride ka-

lacak, ancak ne AB eski AB 
olacak ne de Kurz gibi her ko-
nuyu günübirlik siyasi çıkarla-
ra feda eden siyasiler istedik-
leri gibi at koşturabilecek.

-KURZ’UN TÜRKIYE 
ÜZERINDEN OY 
DEVŞIRMESINE SON
Batılı halkların, virüs sonra-
sında devlet adamlığı ve ülke 
yönetmenin uzun soluklu, 
kuşatıcı ve yapıcı adımlarla 
mümkün olacağını bir kez 
daha hatırlayacağını ümit edi-
yoruz. 

Kurz’un Rusya, Çin ve ABD’ye 
karşı herhangi bir eleştiri ge-
tirme cesareti gösteremezken, 
her AB toplantısında Türki-
ye’yi ağzına dolayarak, dikkat 
çekme çabalarının da azalaca-
ğı ve eskisi gibi destek göre-
meyeceği düşüncesindeyiz. 

Popülist siyasilerin son yıl-
larda göç, İslam ve Türkiye 
konulu ayrıştırıcı ve ötekileş-
tirici politikaları değişmek zo-
runda kalacak ve Avrupa’nın 
göz ardı edilemez gerçeği olan 
bu hususlara ilişkin daha akıl-
cı yaklaşımlar ortaya konacak.

Küreselleşmeyle birlikte son 
20 yılda 20 milyonun üze-
rine çıkan Müslüman nüfu-
su ve toplamda 100 milyona 
yaklaşan yabancı varlığı, sağ 
popülist siyasetin hiçbir şe-
kilde kalıcı olmadığının en 
açık göstergesi. Bünyesinden 
atamayacağı bu kadar büyük 
bir kitleye karşı Avrupa, sal-
gın sonrasında daha kuşatıcı 
politikalar geliştirmek duru-
munda.

Popülizm er ya da geç biter, 
geride bıraktığı hasarı yine sağ 
duyulu, aklı başında bireyler 
onarmak durumunda kalacak. 
Birilerinin geçici heveslerine 
Avrupa’nın kalıcı huzuru feda 
edilmemelidir.

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

2 trilyon 
avroluk 
kurtarma 
paketi 
çağrısı

Brüksel'deki AP Ge-
nel Kurul oturumda, 
AB’nin gelecekteki 

bütçesi ve Kovid-19 eko-
nomik kurtarma paketine 
ilişkin ilke kararı 505 oyla 
kabul edildi.

Kararda, AB üyesi 27 ül-
kenin salgının ekonomik 
etkileri ile mücadele etmek 
için 2 trilyon avroluk kur-
tarma fonuna ihtiyaç duy-
duğu belirtildi.

Kurtarma fonunun uzun 
vadeli tahvil ihracı ile kurul-
ması ve AB'nin 2021-2027 
dönemine ilişkin uzun va-
deli bütçesine entegre edil-
mesi talep edilen kararda, 
kaynakların üye ülkelere 
uzun vadeli krediler ve hi-
beler olarak kullandırılması 
çağrısında bulunuldu. 

Kararda, AB'nin gelecek-
teki bütçesi ve kurtarma fo-
nunun  ülke katkıları yerine 
daha fazla öz kaynak içer-
mesi gerektiği bildirildi. 

Hukuki bağlayıcılığı ol-
mayan ve tavsiye niteliğin-
deki karar AP'nin bütçe ve 
Kovid-19 kurtarma paketi 
hakkındaki görüşlerini yan-
sıtıyor.

AB Komisyonu'nun gele-
cekteki bütçe ve kurtarma 
paketine ilişkin taslak çalış-
masını mayıs ayı sonunda 
açıklaması bekleniyor.

Uzun vadeli AB bütçesine 
ilişkin karar, AP onayı ve 
üye ülkelerin AB Konseyi'n-
deki oy birliği ile belirleni-
yor.
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Yeni gerçeklik, yeni bağlar...

duygu@haberjournal.at

D U Y G U  I S L A M O Ğ L U

D    ünya savaşları zamanlarından beri bel-
ki de ilk kez, gezegenin dört bucağın-
da insanlar benzer meseleler üzerinde 

dert ortağı olmuş durumdalar. Tüm ülkelerde 
insanların benzer kaygılara kapıldığı bir za-
mandan geçiyoruz. Herkes bir şeyleri kaybet-
mekten korkuyor; ölmekten, sevdiklerimizi 
kaybetmekten, işimizi kaybetmekten korku-
yoruz. 

Yaşamımız artık eskisi gibi değil, alıştığımız 
her şey başka türlü. Sığınacak bir evi ve ailesi 
olan şanslı insanlar olarak bile elimizde olma-
yan koşullara boyun eğiyor olmamız, günde-
lik yaşamımızın tamamen değişmesi bizi et-
kiliyor. Çocuklar okula gidemiyor, aileler eve 
kapanmış durumda, çalışmak zorunda olanlar 
her gün türlü kaygılarla yola çıkıyorlar. İşlerini 
evden yürütebilme şansı olan diğer bir kesim 
bu yeni sisteme adapte olmaya uğraşıyor.

Böyle bir durumda yapamayacaklarıma, 
kısıtlandığım alanlara dikkatimi verdiğimde 
kendimi boğulacak gibi hissetmiştim. Salgı-
nın ilk zamanlarıydı ve meselenin sadece bir 
süre özgürlüklerimizin kısıtlanmasından iba-
ret olacağına odaklanmıştım en iyi ihtimallere 
tutunup. 

Zamanla, endişeler arttıkça, hastalıktan 
etkilenen insanların hikayelerini duymaya 
başlayınca; hatta, yakınlarımızdan hiç de se-
vindirici olmayan haberler almaya başladığı-
mızda, işin rengi değişti. Kaybetme korkusu, 
hastalanıp bu salgının bir kurbanı haline gel-
me korkusu her şeyin rengini çok değiştirdi. 
Birçok insan gibi ben de salgın sürecinde bir 
süreyi çok ciddi endişe atakları ile boğuşarak 
geçirdim.

Şimdi her şey başlayalı neredeyse 2 ay ola-
cak. Alıştım değil de, gündelik hayatın böyle 
olduğuna ikna olabilmeye başladım diyebi-
liriz. Korku, endişe bir yere kadar faydalıdır, 

kendimizi korumamızı ve hayatta kalmamızı 
sağlayan mekanizmalar olarak çalıştıklarında 
hatta, olmazsa olmaz duygulardır. Ancak bu 
duygular elimizi ayağımızı bağlayacak un-
surlar haline geldiğinde, bize korktuğumuz 
şeyden daha fazla zarar verme potansiyeli 
kazanırlar.

Korkularımla baş etmeyi öğrenmek zorun-
daydım. Öğrendim de. Korkumdan kaçmaya-
rak, onu anlamaya ve kabullenmeye çalışarak 
öğrendim. Sevdiklerimle sohbet ederek, onla-
rın da benzer kaygılar yaşadığını fark ederek, 
hiç de yalnız olmadığımı görerek rahatlayabil-
dim. Şimdi gündelik hayatın yeni gerçekliğine 
alışktıkça, korkular da dengelenebilmeye baş-
lıyor. Yapılacak tek şey, sürece adapte olmayı 
deneyip hayatta kalmayı sürdürmek. 

Psikoloji bilimi bize kontrol edemediğimiz 
şeylerle ilgili korkularımızın tamamen doğal 
olabileceğini söyler. Bazılarımız gökgürültü-
sünden korkarız çünkü ardından gelecek fırtı-
nadan zarar görebileceğimizi en ilkel içgüdü-
lerimizle biliriz. 

Biraz da nörobilimden faydalanacak olur-
sak, korkularla baş etme sürecinde bedenimi-
zin ve sinir sistemimizin güvende hissetmeye 
nasıl hayati bir ihtiyaç duyduğunu hatırla-
makta fayda var. Her an hastalanabileceğimiz, 
sevdiklerimize zarar gelebileceği, işimizi veya 
imkanlarımızı kaybedebileceğimiz korkusu 
bizi etkilemeye devam ettiğinde, bu güven-
sizlik duygusu sürekli olduğunda, korkuları-
mız daha da kontrolsüzce büyümeye devam 
ediyor.

Burada püf noktası, kendimizi güvende 
hissettirecek bağlantılara yönelmek. Sevdik-
lerimizle konuşmak, sohbet etmek, kendimizi 
anlatmak, başkalarını dinlemek her zaman 
sosyal bağ kurarak güvenlik hissimizi besle-
memizi sağlar. İhtiyaçlar sıralamasında en te-

mel ihtiyaçlarımız olan yeme-içme, barınma 
ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra başka in-
sanlarla, canlılarla bağ kurma ihtiyacımız yer 
alır. Her ne kadar diz dize oturup birbirimize 
sarılamadığımız zamanlardan geçiyor olsak 
da, kısa bir telefon sohbetinin, bir görüntülü 
görüşmenin sadece kafamızı dağıtmak için 
değil, sosyal bağ kurarak kendimizi güvende 
hissetmemizi sağlamak için de çok etkili ola-
bileceğini hatırlamalıyız.

Yeni gündelik gerçekliğimize alışmak kolay 
olmayacak. Dahası, hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak. Ancak daha iyiye doğru ilerlemek için 
her zaman biraz daha umutlu olabiliriz, çünkü 
yalnız değiliz.

Yeni gündelik 
gerçekliğimize 
alışmak kolay 
olmayacak. 
Dahası, hiçbir 
şey eskisi gibi 
olmayacak. Ancak 
daha iyiye doğru 
ilerlemek için her 
zaman biraz daha 
umutlu olabiliriz, 
çünkü yalnız 
değiliz.Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşe-

tilmesiyle beraber halk sokakta, parklarda kısacası kamuya açık alanlarda kalabalıklar oluştu-
rurken, belirtilen sosyal mesafe, maske kullanımı gibi tedbirlere uyulmadığını gösteren manza-
lar sıkça görülmeye başlandı.
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VİYANA'DAN BİR KARE: 

Halk, tedbirleri
ne kadar önemsiyor?
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Strache geri döndü
Eski FPÖ Genel Başkanı 
Heinz-Christian Strache, 
İbiza skandalının 
ardından, yaklaşık bir 
yıl sonra siyasete geri 
döndü. 

Yaşanan İbiza skandalının 
ardından koalisyon ortağı 

olan partisinden ve başbakan 
yardımcısı görevinden istifa 
eden Strache, eski FPÖ’lü 
siyasiler tarafından kurulan 
DAÖ (Die Allianz für Öster-
reich) partinin isminin "Team 
HC Strache, Allianz für 
Österreich” olarak değiştiril-
mesi ardından parti başkanlığı 
görevine getirildi. 

Geçtiğimiz sene yaşanan 
İbiza skandalının ardından 
FPÖ'den istifa eden HC-Stra-
che'nin siyasete geri dönmesi, 
kuşkusuz ki eski partisinin 
oylarında parçalanmaya neden 
olacak. 

Azımsanmayacak bir taban 
oyuna sahip olan Strache'nin 
Kurz ile birlikte eski partisi 
FPÖ'ye karşı sert muhalefet 
izlemesi bekleniyor. 

Eski partisi FPÖ'ye karşı "yal-
nız bırakıldım" mesajlarıyla 
tekrar eski seçmenlerini ka-
zanmaya çalışması beklenen 
Strache'nin bu adımları, kuş-
kusuz ki kararsız sağ seçmeni 
Başbakan Kurz'a yönlendire-
cek. 

Viyana seçimlerine adaylığını 
açıklayan Strache'nin bir di-
ğer hedefi de SPÖ'lü Belediye 
Başkanı Michael Ludwig ola-
cak. Geçmiş dönemden hatır-
lanacağı üzre SPÖ'yü mülteci 
politikasıyla eleştiren ve bunu 
sandık sonuçlarına başarılı bir 
şekilde yansıtan Strache'nin 
üzerinde duracağı başlıca ko-
nuların, yine "Müslümanlar, 
göçmenler ve Türklerin" ol-
ması yüksek ihtimal.

Strache, 

Ekim 2020 

tarihinde 

yapılacak 

olan Viyana

yerel 

seçimlerinde 

aday 

olacağını 

açıkladı.

ÖVP, iddiaları doğruladı
ÖVP, Falter dergisinde ya-
yınlanan belgelerin gerçek 
olduğunu kabul etti. 

Avusturya Halk Partisi (ÖVP), 
haftalık yayın yapan “Falter” 
gazetesinin parti hakkında 

"partinin seçim kampanyalarında 
maliyetlerin aşıldığı ve finansman ile 
ilgili" iddialarının yer aldığı belgeleri 

yayınlamasına karşı gazeteye dava 
açmıştı. 

ÖVP,  davayla ilgili sunduğu bir 
mektupta, Falter gazetesinde yayımlanan 
belgelerin gerçekliğini doğruladı. 

Bugüne kadar söz konusu iddiaları 
yalanlayan parti yetkilileri, davanın 
devam etmesini öne sürerek, konuya 
ilişkin ayrıntılı yorum yapmaktan 
kaçındı.

24 adrese 
Nazi
operasyonu

POLİTİKA

POLİTİKA

Koronavirüs krizi istifa getirdi
Devlet Sanat ve Kültür 
Sekreteri Ulrike Lunacek 
(Yeşiller) 16 Mayıs'ta 
görevinden istifa ettiğini 
açıkladı.

Son günlerde Koronavi-
rüs ssürecinde sanat ve 
kültür alanında, gerek 

destek paketi gerek tedbirler 
konusunda yetersiz kaldığı 
iddiasıyla muhalefet partile-
ri NEOS ve FPÖ tarafından 
sıkça eleştirilen ve istifası iste-
nen Lunacek, düzenlediği ba-
sın toplantısında istifa ettiğini 
açıkladı.

''Sanat ve kültürde bu mem-
nuniyetsizlik ve hayal kırıklı-
ğını fark ettim ve bu azalmadı'' 
ifadeleriyle istifasını duyuran 
Lunacek, 128 gün görev yap-
mış oldu.

Ulrike Lunacek 26 Mayıs 
1957'de Krems an der Dona-
u'da doğdu. Innsbruck Üni-
versitesi'nde İngilizce ve İs-

panyolca tercümanlık okudu. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde 
kadın ve sosyal çalışmalarda 
da yer alan Lunacek, bir dö-
nem gazeteci olarak çalıştı ve 
1990'lardan itibaren Yeşiller 
Partisi'nde aktif olarak çalışı-
yordu.

1996 yılında partinin genel 
müdürlüğü, daha sonra baş-
kan yardımcılığına getirilen 
Lunacek, 2009'dan 2017'ye 
kadar Avrupa Parlamentosu 
üyesi olarak görev yaptı.

Yeşiller, 2014 yılında AB 
seçimlerinde, Lunacek’in en 
iyi aday olarak yarıştığı seçim-
lerde, %14,5 oy alma başarısı 
göstermişti. 

Ocak 2020'de kurulan 
ÖVP-Yeşiller koalisyonunda  
Devlet Sanat ve Kültür Sekre-
teri olarak göreve başlamıştı.

POLİTİKA
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AB'den Avusturya'ya "aile yardımı" davası

Avrupa Birliği (AB), 
Avusturya'da çalışan 
Birlik vatandaşları-

nın aldığı aile yardımlarına 
ayrımcı biçimde kısıtlamalar 
getiren düzenlemeye karşı 
hukuki süreç başlattı. AB 
Komisyonu, Avusturya'da 
çalışan AB vatandaşlarının 
aldıkları aile yardımlarına kı-

sıtlamalar getirilmesine karşı 
Avrupa Adalet Divanı'nda 
dava açılacağını açıkladı.  
Açıklamada, 1 Ocak 2019 
tarihinde yürürlüğe giren 
düzenleme ile Avusturya'da 
çalışan, sosyal güvenliğe ve 
vergi sistemine katkıda bulu-
nan birçok AB vatandaşının, 
çocukları başka bir ülkede 

yaşadıkları için daha az yar-
dım aldığı anımsatıldı.
Ülkede uygulanan endeksle-
me mekanizmasının, işçile-
rin serbest dolaşımı ve sosyal 
güvenlik sistemlerinin koor-
dinasyonu ile ilgili AB kural-
larına aykırı olduğuna dikkat 
çekilen açıklamada, Avustur-
ya'nın diğer birlik vatandaş-

larına eşit muamelede bu-
lunması gerektiği belirtildi.
Avusturya'da yürürlüğe gi-
ren uygulamayla, çalışanların 
aldıkları çocuk yardımları, 
çocukların ikamet ettikleri 
ülkelere göre yeniden düzen-
lenmişti.

GÜNDEM

Avusturya’da Nazi yapılan-
masına karşı 24 ayrı adrese eş 
zamanlı baskın düzenlendi. 

Viyana Cumhuriyet Savcılığı-
nın verdiği yetkiyle, 300’ün 

üzerinde polisin yer aldığı operas-
yon kapsamında 18'i Viyana'da, 4’ü 
Aşağı Avusturya'da ve 2’si Steier-
mark'da olmak üzere 24 ayrı ad-
rese eş zamanlı baskın düzenlen-
di. COBRA ve WEGA gibi özel 
ekiplerin yer aldığı baskınlarda 
bazı adreslerde kapıların kırıldığı 
açıklandı.

Kurier’de yer alan habere göre ya-
pılan baskınlar sırasında çok sayı-
da Nazi sembolü ele geçirilirken, 
çok sayıda bilgisayar, veri taşıyıcı, 
cep telefonuna kontrol için el ko-
yuldu. 

Baskında tanıdık bir isim de şüp-
heliler arasında yer alıyor. 2018’de 
BVT komitesinde güvenlik görev-
lisi olan eski bir parlamenterin de 
şüpheliler arasında yer aldığı ve 
aramalar sırasında bir silah bulun-
duğu belirtildi. İsmi açıklanmayan 
kişinin Avusturya'nın önde gelen 
neo-Nazi Gottfried Küssel olarak 
bilindiği açıklandı.

Savcı Thomas Vecsey, operasyona 
ilişkin "sağ sahnesine karşı başarılı 
vurgun" değerlendirmesinde bu-
lundu. 

GÜNDEM

Etkinliklerde normalleşme adımları
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, etkinliklere yönelik normalleşme adımlarını 
açıkladı.  29 Mayıs'tan itibaren kültür sektöründe 100 kişiye kadar açık ve kapalı alanlardaki 
etkinliklere izin verilecek   . 1 Temmuz'dan itibaren 250 kişiye kadar iç ve dış mekan etkinlikleri 
ve sinemaların açılması serbest olacak   . 1 Ağustos'tan itibaren kültür alanında 500 kişiye kadar 
iç ve dış mekan etkinlikleri serbest olacak   . Eylül ayından itibaren daha büyük etkinlikler ser-
best olacak.

© PARLAMENTSDIREKTION / JOHANNES ZINNER

Almanya sınırları 15 Haziran'dan sonra
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya ile sınırların 15 Haziran itibariyle açılabi-
leceğini belirtti. Sınırlar konusunda açıklamalarda buluanan Kurz, "Almanya ile 15 Hazi-
ran'dan itibaren sınırları tamamen açmaya karar verdik. Ayrıca İsviçre ve Lihtenştayn ile 
doğu komşularıyla da temaslarımız var. Mümkün olan her yerde engelsiz yolcu trafiğine 
izin vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

© AA / ARŞIV

© AA / ARŞİV
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Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) ile müca-
dele kapsamında alı-

nan tedbirlerin gevşetilmeye 
başlandığı Avusturya’da ik-
tidardaki merkez sağ Avus-
turya Halk Partisi (ÖVP) 
– Yeşiller koalisyonu ilk kur-
banını verdi.

Ne hazindir ki ömrünü Ye-
şiller hareketine vakfetmiş 
Ulrike Lunacek, yaklaşık 130 
günlük Kültür Sekreterliği 
görevinden henüz elle tutu-
lur bir varlık gösteremeden 
istifa etmek durumunda kal-
dı. Çünkü tanrılar kurban is-
tiyordu ve en elverişli kurban 
tabi ki Yeşillerden verilmeliy-
di.

Lunacek’i istifaya sürükleyen 
süreç elbette ki tartışılabilir 
ancak sosyal medyada bu tec-

rübeli kadının istifasına iliş-
kin yapılan bir yorum aslında 
gerçeği çok daha net bir şekil-
de anlatıyordu.

Avusturyalı bir gazeteci Twit-
ter hesabından istifaya ilişkin 
“hakikat şu ki Ulrike, Ba-
kanlar Kurulunda yalnız bı-
rakıldı” yorumunu yaptı.

80’li yılların başından itibaren 
bu hareketin içinde yer alan ve 
henüz saçı sakalı ağarmamış 
Alexander Van der Bellen’le 
çekilmiş fotoğrafları sosyal 
medyada dolaşan bu kadın, 
Kurz’a verilen ilk taviz oldu.

İstifanın ardından Başbakan 
Yardımcısı ve Yeşillerin Lide-
ri Werner Kogler’in Kütür’de 
yeni başlangıç açıklaması ise 
yaşananlara tüy dikmiş oldu.
Ülkede 17 ay süren Avustur-

ya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve 
Kurz koalisyonuna karşı her 
gösteride ön safta yer alan Ye-
şillerin, hükümet programına 
giren yabancı ve göçmen kar-
şıtı maddelere ses çıkartma-
masının oluşturduğu hayal 
kırklığı henüz hatıralarday-
ken, daha omurgalı bir tutum 
yerine iktidarda kalma he-
vesiyle Kurz’a taviz vermesi, 
herhangi bir boya kullanma-
dan da Yeşilin Maviye dönü-
şebileceğini göstermiş oldu.

Partinin şahin isimlerinden 
genç siyasetçi Sigrid Maurer, 
Kurz ve bileşenlerine yönelik 
kullandığı sözler nedeniyle 
mahkemelik olduğu günle-
ri çabuk unutmuşa benziyor. 
Aşırı sağcı hükümete karşı 
en sert eleştirileri dile getiren 
Maurer, mevcut hükümetin 
icraatlarını savunma yarışında 

en önde saf tutması, aslında 
birçok şeyin daha iyi anlaşıl-
masını sağlıyor.

Kurz’a karşı mukavemet gös-
teremeyen bir hareketin enin-
de sonunda Kurz’laşacağı bir 
ülkede, Yeşillerin akıbetinin 
de Mavilere benzeyeceği kaçı-
nılmazmış gibi görünüyor.

Her türlü pazarlama strate-
jisini en ince ayrıntısına ka-
dar hesaplayan, rakiplerinin 
zayıf noktalarını her türlü 
gayri ahlaki yola başvurarak 
tespit eden (Kurz’un dışişleri 
bakanlığı döneminde, devle-
tin imkanlarını kullanarak, 
Strache, Kern ve Matthias 
Strolz hakkında yaptığı ça-
lışma Falter tarafından gün 
yüzüne çıkarılmıştı.) ve tama-
men kazanmaya odaklanmış 
ilkesiz bir grubun gölgesinde 

hareket eden Kurz ve birkaç 
silik isimin oluşturduğu Yeni 
ÖVP’ye karşı, verilecek her 
bir taviz yenilerini doğuracak, 
ta ki Kurz’un istediği noktaya 
ulaşılana kadar.

Bünyesinde bulunan birkaç 
siyasetçiyi saymazsak, ya-
şananlara rağmen iktidarda 
olmaktan memnun görü-
nen Yeşillerin son durumuna 
en uygun söz sanırım Karl 
Marx’a atfedilen, “devrime 
başlarken göndere çekilen 
bayrak, iktidar olunca tama-
men değişir!” vecizesi.

© BKA/ANDY WENZEL

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

Kurz’un gemisine binen Yeşiller, Mavileşiyor
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Yeni tip 
koronavirüs 

(Kovid-19) 
ile mücadele 
kapsamında 

alınan tedbirlerin 
gevşetilmeye 

başlandığı 
Avusturya’da 

iktidardaki merkez 
sağ Avusturya 

Halk Partisi (ÖVP) – 
Yeşiller koalisyonu 
ilk kurbanını verdi.

HABER ANALİZ

ULRIKE LUNACEK
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Avusturya basının salgın bahanesiyle
gör(e)mediği "Irkçılık Raporu"

Avusturya'da 20 yıldır 
ırkçı olayları rapor 
eden sivil toplum ku-

ruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma 
ve Sivil Tepki (ZARA) der-
neği, yıllık ırkçılık raporunu, 
ırkçılığa dikkat çekmek için 
her yıl 21 Mart Uluslararası 
Irkçılıkla Mücadele Günü’nde 
düzenlenen basın toplantısıy-
la açıklıyordu. Ancak bu yıl 
Kovid-19 nedeniyle 6 Mayıs’a 
kaydırılan basın toplantısı, 
başta Avusturya Haber Ajan-
sı’nın muhabiri olmak üzere 
çok sayıda basın mensubunun 
katılımıyla video konferans 
olarak gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle geri planda 
kalacağını düşündüğümüz ra-
pora nedense Avusturya bası-
nının yeterince ilgi gösterme-
mesi dikkati çekti.

Irkçı saldırılarda düzenli bir 
artışın gözlemlendiği raporun 
çok az sayıda basın yayın ku-
ruluşunda yer alması üzerine 
özellikle bu ülkede yaşayan ve 
ırkçılığa en çok maruz kalan 

vatandaşlarımız için raporun 
geniş bir özetini sizlerle pay-
laşıyoruz.

ZARA derneği, 2019 Irkçılık 
Raporu'nu yayımladı. Buna 
göre, ülkede 2018 yılında bin 
920 ırkçılık vakası görülürken 
bu sayı 2019'de bin 950’ye 
yükseldi.

- EN ÇOK IRKÇI SALDIRI 
INTERNETTE
Raporda, internette yapılan 
ırkçı ve nefret içerikli pay-
laşımların ülkedeki toplam 
ırkçı vakaların 5’de 3’üne te-
kabül ettiği belirtilerek, geçen 
yıl bin 70 ırkçı olayın sosyal 
medya platformları üzerinden 
yapıldığı belirtildi.

Sosyal paylaşım platformları 
arasında özellikle Facebook 
üzerinden 542 ırkçı paylaşım 
ve yorumda bulunulduğu kay-
dedildi.

- IRKÇI SALDIRILAR 
HALKA AÇIK YERLERDE 
Dijital platformlardan sonra 
kamuya açık yerler ırkçı saldı-
rıların en çok yaşandığı ikinci 
alan oldu. Park, sokak ve top-

lu taşıma gibi halka açık yer-
lerde 355 ırkçı olay meydana 
geldi. 

Raporda, yazılı ve görsel basın 
ve siyasette 33 ırkçı ve nefret 
içerikli söylem ve eylemin 
tespit edildiği belirtilirken, 
aşırı sağcı Avusturya Özgür-
lük Partisi’nden (FPÖ) bir 
siyasetçinin göçmenleri "fare-
ye benzeten" yazısının tepki 
çeken örneklerin başında yer 
aldığı vurgulandı.

-KURUMSAL IRKÇILIK
Kurumsal ırkçılığa dikkat çe-
kilen raporda, devlet dairele-
ri başta olmak üzere polis ve 
yargıda meydana gelen ırkçı ve 
ayrıştırıcı tutum ve yaklaşım-
larda kayıt altına alındı. Buna 
göre, güvenlik birimlerinde 
75 ırkçı vaka yaşanırken, dev-
let dairesi ve kurumlarında 93 
olay tespit edildi.

Geçen yıl çalışma alanında 59 
ırkçı olayın yaşandığı Avus-
turya’da eğlence ve hizmet 
sektöründe 199, ırkçılık kar-
şıtı çalışmalar yürüten kişi ve 
kurumlara yönelik ise 66 ırkçı 
saldırı meydana geldi.

YTB, Avusturya'daki 
camilere maske 
dağıtımı yapacak

Avusturya’da camilerin 
açılmasının 
ardından oluşan 

sosyal mesafe ve hijyen 
kuralları için ülkedeki Türk 
STK’lar hazırlıklara başladı. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) desteğiyle ilk etapta 
5 bin maske camilere 
dağıtılıyor.  

Avrupa ülkelerinde yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının yayılmasını 
önlemek için alınan tedbirler 
çerçevesinde yaklaşık 2 
aydan beri toplu ibadete ara 
verilen camilerin çoğu tekrar 
açılmaya başladı. Gerekli 

dezenfekte çalışmalarının 
ardından ibadete hazırlanan 
camilerde vatandaşların 
salgın kapsamında uyması 
için bazı hijyen kuralları 
belirleniyor.  Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) desteğiyle 
de Türk STK’lar camilerin 
salgın sürecindeki 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
gerekli hazırlık çalışmalarını 
başlattı. Bu kapsamda 
Avrupa ülkelerindeki 
Türk STK’lar camilerde 
kullanılmak üzere hijyen 
malzemeleri ve maske 
dağıtacak.

Camilerin ibadete açıldığı 
Avusturya’da da ibadete 
gelen vatandaşların sağlığı 
için çalışmalar sürüyor. 
Bu kapsamda ülkedeki 
Türk STK'lar camilerde 
hijyen malzemeleri 
dağıtımı gerçekleştiriliyor. 
YTB desteğiyle ilk etapta 
Vorarlberg ve Tirol 
eyaletlerindeki camilere de 
5 bin adet maske dağıtımı 
yapılacak.

Avusturya’da 
kapıları iki ay 
aradan sonra 
yeniden açılan 
camilerde YTB 
desteğiyle 
maske dağıtımı 
yapılacak.

Salgın 
nedeniyle 

geri planda 
kalacağını 

düşündüğümüz 
rapora nedense 

Avusturya 
basınının 

yeterince ilgi 
göstermemesi 

dikkati çekti.

-20 YILDA 18 BINDEN 
FAZLA IRKÇI VAKA
ZARA son raporunda 20 yıl-
dır yaptığı çalışmalar ışığında 
ırkçılık, nefret söylemi ve ya-
bancı düşmanlığının gelişen 
teknolojiyle farklı platform-
lara yayılarak, artığına dikkati 
çekti.

Son 20 yılda 18 bin 90 ırkçı 
vakanın kayıt altına alındığı-
na işaret edilen raporda, söz 
konusu olayların üçte birinin 
mağdurların şikayetleri doğ-
rultusunda rapor edildiğini, 
üçte ikilik büyük bir kısmının 
ise üçüncü şahısların başvuru-
ları sonucunda kayıtlara geçti-
ği ifade edildi.

- IRKÇILIK, DUVAR 
YAZILARINDAN, DIJITAL 
PLATFORMA TAŞINDI
Özellikle dijitalleşen dün-
yada ırkçı ve nefret içerikli 
söylemin duvar yazılarından 
internet ortamına taşındığına 
dikkati çekilen raporda, son 
yıllarda ırkçı duvar yazılarına 
ilişkin şikayetlerin yüzde 40 
gerilediği, ancak bunun yerini 
çok daha etkili bir şekilde di-
jital platformların aldığı belir-
tildi.

 - TESPIT EDILEMEYEN 
IRKÇI SALDIRILARIN 
SAYISI DAHA YÜKSEK
ZARA Danışma Birimi Mü-
dürü Dilber Dikme, rapora 
ilişkin düzenlen basın toplan-
tısında, geçen yıla yönelik ka-

yıt altına alınan bin 950 ırkçı 
saldırının buzdağının görü-
nen kısmı olduğunu belirte-
rek, gerçek sayıların çok daha 
yüksek olduğunu söyledi.

Dikme, yeni tip koronavirü-
sün (Kovid-19) salgının dil, 
din ve etnik köken fark et-
meksizin herkesi olumsuz et-
kilediğini, bu nedenle bütün 
dünyanın dayanışma içerisin-
de benzer önlemleri hayata 
geçirdiğini, ırkçılığa karşıda 
aynı şekilde dayanışma ve iş 
birliği içinde hareket edilmesi 
durumunda ilerleme kaydedi-
lebileceğini anlattı.

ZARA yöneticisi Barbara 
Liegl, derneğin bu yılki rapor-
da, 5 başlık altında ırkçılıkla 
mücadelede toplumun ihtiyaç 
duyduğu gereksinimleri ele al-
dığını kaydetti.

- SIYASILERE, IRKÇILIKLA 
MÜCADELE ÇAĞRISI
Liegl, özellikle başta siyasiler 
olmak üzere, idareciler, in-
ternet platformlarının ırkçı-
lık ve nefret söylemine karşı 
sorumluluk üstlenerek, eşit 
muamele ve insan onurunun 
korunması için biran evvel 
harekete geçmeleri gerektiğini 
dile getirdi.

Irkçılıkla mücadele de hem 
siyasetçilerin hem de yazılı 
ve görsel basının bu durumu 
ciddiye alması ve daha duyar-
lı hareket etmesi gerektiğine 
dikkati çeken Liegl, "Siyasiler 
özellikle sığınmacı, göçmen 
veya yabancılara yönelik po-
litik yaklaşımları ırkçı ve ay-
rıştırıcı söylemler üzerinden 
sürdürmeye son vermelidir." 
şeklinde konuştu.

Liegl, ırkçılıkla mücadele de 
özellikle mağdurların her 
yönlüyle desteklenmesinin 
önemine işaret ederek, hükü-
metin bu alan için daha fazla 
bütçe oluşturması gerektiği-
nin altını çizdi.

HABER ANALİZ

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at
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Ülkede günlük vaka 
sayıları ve can ka-
yıplarındaki düşüş, 

normalleşme sürecinde yeni 
adımların atılmasına imkan 
sundu.

Salgınla mücadele kapsa-
mında hayata geçirilen önlem-
lerin esnetilmesi sürecinde 
yeni bir adım olarak, kurallara 
uymak koşuluyla ibadethane, 
restoran ve okulların yeniden 
açılması, toplumda olumlu 
karşılandı.

- CAMILER VE KILISELER 
AÇILDI

Ülkede Müslümanlar uzun 
bir aradan sonra ilk defa toplu 
halde ibadet ederken, yaklaşık 
900 yaşındaki en eski kilise 
Aziz Stephan Katedrali de ka-
pılarını ziyaretçilere açtı.

AA muhabirine konuşan 
Viyana Aziziye Camii İmam 
Hatibi Fatih Öztürk Yılmaz, 
yaklaşık iki ay sonra yeniden 

camide cemaatle namaz kı-
labilmenin sevinci içerisinde 
olduklarını söyledi.

Yılmaz, cemaatin camide 
sosyal mesafeye uyması, ken-
di seccadesiyle namaz kılması, 
10 metrekareye bir kişi şeklin-
de cemaatin camiye alınması 
gibi kurallara rağmen yeni-
den camide ibadet etmekten 
herkesin ziyadesiyle memnun 
olduğunu aktardı.

Risk grubunda yer alan 65 
yaş üstü kişilerin ve 12 yaş altı 
çocukların camiye girmelerine 
izin verilmediğini ifade eden 
Yılmaz, "Bu grubun dışında 
kalan vatandaşlarımız çok 
memnunlar, camilerine ka-
vuştular, bir hasret giderilmiş 
oldu." diye konuştu.

Yılmaz, ülkedeki Müslü-
manlar arasında bir bayram 
havası yaşandığını kaydede-
rek, "Cemaatimizin mutlulu-
ğu, sevinci gözlerinden oku-
nuyor." dedi.

- NORMALLEŞME 
SÜRECINDE YENI 
ADIMLAR

Pazartesi okulların açılma-
sıyla birlikte bir önemli adımı 
daha geride bırakacak olan 
Avusturya, 29 Mayıs’ta otel-
leri, 15 Haziran’da ise komşu 
ülkelerle sınırlarını açmaya 
hazırlanıyor.

Avusturya’da kısmi normal-
leşmeye ilişkin 14 Nisan’da 
400 metrekarenin altındaki 

işletmelerin yeniden açılma-
sına izin verilerek ilk adım 
atılmış, daha sonra  dışarı çık-
ma kısıtlamasının 1 Mayıs’ta 
kaldırılmasıyla, alışveriş mer-
kezleri, kuaför ve çok sayıda iş 
yeri  hizmete girmişti.  

 Sağlık Bakanlığının son 
verilerine göre, Avusturya'da 
Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 
16 bin 108'e, virüs kaynaklı 
can kaybı 628'e ulaştı.

İbadethaneler ve restoranlar 
yeniden kapılarını açtı

GÜNDEM-ANALİZ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri 
gevşetmeye başlayan Avusturya’da, yaklaşık iki ay sonra kademeli olarak 
ibadethane ve restoranlar yeniden kapılarını açtı.
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1. Kısa süreli çalışırken 
ikinci bir iş yapabilirmi-
yim?
Prensip olarak, boş zama-
nınızı değerlendirmek sizin 
elinizde. İkinci bir işe gire-
bilirsiniz. (İstisna: İş sözleş-
mesinde rekabet hükümle-
ri)

2. İstemesem bile ev ofisi-
ne gitmek zorunda mıyım?
İşçiler Odası'na (AK) göre 
hayır. Henüz bir ev ofisi 
üzerinde anlaşmamışsanız, 
bu işverenlerin ve çalışan-
ların kabul etmesi gereken 
sözleşmedeki bir değişiklik-
tir.

3. Evde bilgisayarım yok. 
Patron bana bir tane ver-
mek zorunda mı?
Evet, işveren gerekli iş ekip-
manını sağlamalı, kurmalı ve 
bakımını yapmalıdır. Yapı-
lan tüm masraflar (telefon, 
internet) geri ödenmelidir.

4. Kısa süreli çalışma 13. 
ve 14. maaşı nasıl etkiler?
Özel ödemeler tamamen 
AMS tarafından finanse 
edilmektedir. 2020'de, tam 
tatil ve Noel bonusunuzu 
her zamanki gibi işverenin 
ilgili vade tarihinde alacak-
sınız.

Çalışanlar 
için önemli 
sorular ve 
cevaplar

GÜNDEM

Avusturya'da her dört 
dakikada bir çocuk kazası 
yaşanıyor. 

Kuratorium für Verkehr-
ssicherheit (KFV) tara-

fından yapılan araştırma so-
nucu 2019 yılında ulaşım, ev 
ve boş zamanlarda 122.800 
çocuk kazası meydana geldi. 
Bu, bir çocuğun her dört da-
kikada bir kaza geçirdiği, or-
talama 336 çocuğun her gün 
tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu 

ve Avusturya’daki bir çocuğun 
her iki-dört haftada bir kaza 
nedeniyle öldüğü anlamına 
geliyor.

KFV, özellikle alçak ve yük-
sek yerlerden düşüşlerin yanı 
sıra boğulma ve trafik kaza-
ların da kız ve erkek çocuklar 
için büyük tehlikeler olduğu 
konusunda uyardı. Ölümcül 
şekilde yaralanan çocukların 
yarısından fazlası 2019’da tra-
fik kazaları sonucu hayatını 
kaybetti.

4 dakikada
1 çocuk kazası

YAŞAM

İtalya'da hükümet, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 

salgınına ilişkin önlemlerin 
gevşetilmesi kapsamında 3 
Haziran'dan itibaren sınırla-
rını AB ülkelerine açacak.

İtalya, 3 Haziran'dan itiba-
ren sınırlarını açacak ve ayrı-
ca epidemiyolojik olarak risk 
içermeyen ülke ya da bölge-
lerden gelenlere 14 günlük 
karantina uygulamasını kal-
dıracak.

İtalyan basınında, 3 Hazi-
ran’dan itibaren AB ve Sc-
hengen Bölgesi ülkelerine 
karantina uygulanmadan sı-
nırların açılacağı belirtildi. 

İtalya’nın AB dışındaki ülke-
lere seyahat durumunun ha-
lihazırda Birlik dış sınırlarını 
15 Haziran’a kadar kapatan 
AB kararına bağlı olduğu ifa-
de edildi.

3 Haziran’da dış sınırların 
açılmasına ilaveten ülkede 
mart ayından beri kısıtlan-
mış olan bölgeler arası seya-
hate de izin verilecek.

İtalya, 
sınır 
kapılarını 
açıyor

GÜNDEM

Suç oranları açıklandı
Polis 2019 yılında toplam 488.912 kişiye cezai işlem uygu-

ladı. Açıklanan rapora göre polis, her iki davadan birini, 
yani günde 704 vakayı çözerken, 304.422 şüpheliyi açığa 
çıkardı. Öte yandan internet üzerinden 28.439 suçun işlendi-
ği kaydedildi.

VATANDAŞLIKLARA GÖRE SUÇ ORANLARI
13.077 Romanya
11.673 Almanya
11.042 Sırbistan
8.305   Türkiye
6.250   Afganistan
5.802   Macaristan
5.766   Slovakya
4.941   Polonya
4.907   Bosna Herzigovina
4.179   Rusya Fedarasyonu

YAŞAM

Sağlığımızı korumanın 
her zamankinden daha 
kritik hale geldiği şu 

günlerde, hayatımızda birçok 
belirsizlikle karşı karşıyayız. 
Sevdiklerimizle bir araya ge-
lemiyor, yepyeni bir dünya 
düzenine ayak uydurmaya ça-
lışıyoruz.

Dolayısıyla kendimizi faz-
laca stres ve baskı altında 
hissetmemiz normal. Stresli 
durumlara karşı verdiğimiz 
tepkileri doğru şekilde analiz 
edebilirsek, bu tepkileri kont-
rol edebilir ve stres seviyeleri-
mizi azaltabiliriz.

STRES BIZI NEDEN HASTA 
EDER?
Stres, zor durumlarla baş ede-
bilmek için verdiğimiz doğal 
bir tepkidir. Sinir sistemimiz 
herhangi bir tehlike algıla-
dığında, vücudumuzda stres 
hormonu olarak bilinen korti-
zol salgılanmaya başlar ve bu 
da harekete geçmemizi, stresli 
durumlarla baş edebilmemizi 
sağlayacak birtakım tepkileri 
mümkün kılar.

Kortizol hormonu, vücudun 
doğal işlevlerini yerine getir-
mesinde önemli rol oynayan 

bir kimyasaldır. Kan şekeri-
nin ve kan basıncının denge-
lenmesine yardımcı olur ve iç 
organların işlevlerini etkiler. 
Ancak sürekli olarak strese 
maruz kalmak, kortizol üre-
timini de fazlaca tetikleyeceği 
için hormonal dengemizi de 
bozar. Bu da neredeyse tüm 
hayati sistemlerimizde olum-
suz etkilerin ortaya çıkmasına 
neden olur. Özellikle salgın 
hastalığa karşı bağışıklığımızı 
güçlendirmemiz gereken za-
manlarda, stresle olan ilişki-
mize de daha dikkatli yaklaş-
mak gerekiyor.

KORONA STRESIYLE BAŞ 
ETMEK, DIKKATLI BIR 
GÖZLEMLE MÜMKÜN
Chicago Üniversitesi’nden 
psikoloji profesörü Steve Jo-
ordens, kaygı duygusunun 
sürekli ve aktif bir şekilde bizi 
etkilemesine karşı, basit gev-
şeme egzersizleri ile stresle 
baş edebileceğimizi açıklıyor.
Sinir sistemimiz, bizi teh-
likeli durumlarda harekete 
geçmeye hazırlayacak şekilde 
çalışır, böylece hayatta kal-
mamızı sağlar. İlkel bir örnek 
verecek olursak, ormanda yü-
rürken çevrede vahşi bir hay-
van olduğunu hissettiğimizde 
gözbebeklerimiz daha iyi gö-
rebilmemiz için büyür. Kaça-
bilmemiz için bacaklarımıza 

ve savaşabilmemiz için de kol-
larımıza normalden fazla kan 
pompalanmaya başlar. Nabzı-
mız yükselir, dikkatimiz daha 
keskin bir hale gelir. 

Tüm bu fiziksel belirtiler, as-
lında hayatta kalma mekaniz-
malarımızın birer sonucudur 
ve bir tür stres tepkisidir. An-
cak bu stres tepkileri günlük 
hayatımızın bir parçası haline 
geldiğinde, dengemiz bozul-
maya başlar.

Bu yüzden stresle baş etme-
nin ilk adımı olarak, stres 
tepkilerimizi gözlemlememizi 
öneriyor Profesör Steve Joor-
dens. Daha sonra, stres tep-
kisi verdiğimiz durumlardan 
kendimizi korumak için bazı 
önlemler almaya başlayabili-
riz:

1. GEVŞEME TEKNIKLERI 
ÖĞRENIN
Sadece nefes alıp verişinize 
odaklanarak bedeninizi ser-
best bırakmak için her gün 10 
dakika ayırmak bile, bedeni-
nize gevşemeyi öğretmek için 
iyi bir adımdır. Önemli olan, 
stresli durumlara karşı verdi-
ğimiz gerilimli tepkileri tam 
tersine çevirmeyi öğrenebil-
mektir. Örneğin, gerildiğiniz-
de omuzlarınızı ve çenenizi 
sıktığınızı fark etmiş olabilir-

siniz. Vücudunuzun bu bö-
lümlerini serbest bırakmak 
için ne kadar çok gevşeme 
egzersizi yaparsanız, stresli 
durumlarda bunu fark edip 
gevşemeniz de o kadar ko-
lay olacaktır. Bedeninizi stres 
tepkilerinin tam tersini yapa-
cak şekilde eğitebilirsiniz.

2. STRESLE ILIŞKINIZI 
DEĞIŞTIRIN
Haberleri izlemek, gelir-gi-
der hesapları yapmak, mar-
kete gitmek, çocuğunuzun 
uzaktan eğitimi ile ilgilen-
mek... Sizin için stresli bir 
hale dönüşmüş olan gündelik 
aktivitelerinizi de dönüştü-
rebilirsiniz. Steve Joordens, 
muhakkak yapmanız gereken, 
kaçınamayacağınız stresli du-
rumlar için ‘tabağınızı temiz-
leyin’ örneğini veriyor: “Her 
gün 15 dakika bilinçli bir 
şekilde haberlere baktıktan 
sonra tabağınızı temizleyin 
ve mesela, komik-eğlenceli 
bir video izleyin. Stresin ar-
dından gelen kısacık eğlence, 
sinir sisteminize ‘güvendeyim’ 
mesajı iletecek ve stresle baş 
etmenizi kolaylaştıracak.”

3. SEVDIKLERINIZLE BAĞ 
KURUN
Bir tehlike ile karşılaştığımız-
da sosyal bağ kurma ihtiyacı 
da ilkel güdülerimizden biri-
dir. Yalnız olmadığımızı bil-
mek, iletişim kurmak da sinir 
sistemimizi yatıştıran şeyler-
den biridir. Joordens sevdikle-
rimizi sık sık aramanın, hatta 
mümkünse yüz ifadelerini gö-
rebileceğimiz şekilde görün-
tülü konuşmanın da oldukça 
etkili bir stres-savar olarak iş-
lev görebileceğini hatırlatıyor. 
Her gün şifa niyetine sohbet 
etmek için biraz zaman ayır-
mak, bu zor zamanlarda psi-
kolojimizi ayakta tutmanın en 
önemli adımlarından biri.

Salgın döneminde stres ile başa çıkmak
YAŞAM

Belirsizlik ve 
kısıtlanmışlık, 

hepimizin hayatındaki 
stres seviyelerini 

birkaç kademe birden 
yükseltti. Salgın 

döneminde stresle 
başa çıkabilmek için, 

sinir sistemimizin 
çalışma şeklini 

anlamak büyük önem 
taşıyor.
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RöpoRtaj: MuhaMMed Kılınç

ÖMER BEY, RAHMA 
AUSTRIA KIMLER 
TARAFINDAN VE NE 
ZAMAN KURULMUŞTUR?
Rahma Austria 2006 yılında 
bir grup Müslüman hayırse-
ver tarafından başkent Viya-
na’da kurulmuştur. Kurucu 
arkadaşlarımız uzun yıllar in-
sani yardım çalışmaları -1993 
yılından itibaren Bosna savaşı 
ile- gerçekleştirmiş bu alanda 
dünyada tecrübe sahibi kişiler 
desem abartmış olmam.

HERHANGI BIR 
KURULUŞA BAĞLI 
MISINIZ?
Eğer kast edilen politik bir 
teşkilat veya dini bir cemaat 
ise hayır. Rahma, Avustur-
ya’da herhangi bir kuruluşa 
bağlı olmayan bağımsız bir 
insani yardım kuruluşudur. 
Rahma olarak sadece insani 
yardım ve iyilik üzerine ça-
lışma ve hedeflerimiz bulun-
makta. Bu bağlamda yardım 
alır veya dağıtırken insanla-
rın politik veya dini aidiyet-
lerine bakamayız. Yardım ve 
iyilik yapmak isteyen herkes 
ile dayanışmaya hazırız. Aynı 
zamanda yardımı yaparken 
insanların ihtiyaçları bizim 

birincil kriterimizdir. Bizi in-
sanların hangi kimliklere sa-
hip olıuşları ilgilendirmiyor 
kısacası.

PEKI INSANLAR RAHMA 
AUSTRIA’YA NEDEN 
BAĞIŞ YAPMALI?
Yardımları birincil elden muh-
taç insanlara direk ulaştırdığı-
mız ve şeffaf olduğumuz için.

INSANLARIN BIR 
KISMINA INSANI 
YARDIM KURULUŞU 
DEYINCE ILK SORULARI 
’’YARDIMLAR ULAŞIYOR 
MU?‘‘ VEYA ‘‘EMIN 

MISIN YARDIMLARIN 
HEPSININ GITTIĞINDEN‘‘ 
TÜRÜNDEN BENZERI 
TEPKILER GELIYOR. BU 
SORULARA CEVABINIZ 
NASIL OLURDU?
İnsanların bu kaygılarının 
oluşması belirli bir sosyolojiye 
oturduğunu söyleyebilirim ve 
kısmen haklılar. Birincisi ba-
ğışçılarımız şunu bilmelidirler 
ki her branşda işini dürüstçe 
yapanlar var ve biz Rahma 
olarak bunu yaptığımızı söy-
lüyoruz. İnsani yardım ku-
ruluşlarını farklı amaçlar için 
kuran ve kullananlar elbette 
var. İşte yardım kuruluşu de-

yince olumsuz bakan insanlar 
bu gibi kuruluşlar sayesinde 
böyle düşünmekteler ve dedi-
ğim gibi kısmen haklılar. Ama 
yine belirttiğim gibi her ku-
ruluş aynı değil ve biz işimizi 
hakkıyla yaptığımıza inanıyo-
ruz. Bu sebeple bağış yapan 
herkes yaptığı bağışın nereye 
gittiğini bağış yaptığı kurulu-
şa sormalıdır.

PEKI NASIL SORACAK?
Rahma olarak bütün yar-
dım çalışmalarımızı bizzat 
gönüllülerimizi katarak -bir 
anlamda onları denetleyici 
pozisyona alarak- yardım-
ların dağıtımlarına şahitlik 
yapmaktayız. Sonrasında bu 
yardımları raporlayıp resim 
ve videolarla sitemiz ve sos-
yal medya hesaplarımızda 
paylaşmaktayız. Hepsinden 
önemlisi Avusturya devletinin 
yardım kuruluşlarının şeffaf 
olması için belirli kriterleri 
var. Bunlar Spendenabsetz-
barkeit (Bağışınızı Vergiden 
Düşme) ve Spendengütesiegel 
(Avusturya bağış güvenilirlik 
belgesi) dediğimiz belgeler. 
Avusturya devleti Finanzamt 
(Vergi Dairesi) dediğimiz 
kuruluş vasıtasıyla şeffaflık 
belgelerini almak isteyen ku-
ruluşları denetlemektedir. 
Rahma Austria olarak bu 
belgelerin hepsine sahibiz ve 
Avusturya devleti tarafından 
denetlenmekteyiz. Bununla 
beraber bütün gelir ve gide-
rimizi yine şeffalık gereği in-
ternet sitemizde yıllık olarak 

Avusturya'dan yaptığınız Ramazan
bağışlarınız kimlere ve nasıl dağıtılıyor?

RÖPORTAJ

Rahma Austria insani yardım derneği başkan yardımcısı Ömer Batur ile Rahma 
Austria’nın Ramazan yardımları ve dernek çalışmaları hakkında konuştuk…

yayınlamaktayız. Bu sebeple 
bağışçılar Rahma Austria’ya 
bağışlarını gönül rahatlığıyla 
verebilirler. 

SIZE BAĞIŞ YAPANLAR 
BAĞIŞLARIN BIR KISMINI 
GERI ALABILIYORLAR MI?
Rahma Austria olarak, Avus-
turya devleti kanunlarına 
göre kar amacı gütmeyen ve 
yıllık denetimleri yapılan bir 
kuruluşuz. Bu sebeple Spen-
denabsetzbarkeit (Bağışınızı 
Vergiden Düşme) dediğimiz 
belgeye sahibiz. Bilindiği üze-
re 2017 yılından itibaren yap-
mış olduğunuz bağışları an-
cak bağış verdiğiniz kuruluş 
bildirebilir (İsteğe bağlı). Bu 
bağlamda ödediğiniz bağışla-
rınızın bir kısmını geri alabi-
liyorsunuz.

RAMAZANDA HANGI 
TÜRDEN YARDIMLARINIZ 
OLACAK VE HANGI 
ÜLKELERDE?
Öncelikle aylar öncesinden 
hazırlıklarımıza başlıyor ve 
ülkelerin aciliyet durumlarına 
göre yardım yapılacak ülke-
leri belirliyoruz. Yardımları-
mız İftar, Gıda Paketi, Hijyen 
Paketi, Fitre, Fidye ve Zekat 
dağıtımı ile bayram arefesin-
de yetim çocuklara bayram 
hediyesi şeklinde olacaktır. 
Bu bağlamda Ramazanda yar-
dımları dağıtacağımız ülkeler: 
Gazze, Arakan, Türkiye, So-
mali, Yemen, Bosna Hersek 
ve Mülteci Kampları: Lüb-
nan,Ürdün ve Suriye.

YARDIMLAR KIMLERE 
DAĞITILIYOR?
İhtiyaç sahibi insanlar, özel-
likle yetimler, kadınlar, mülte-
ciler ve yolda kalmışlar. 

Bu sene bilindiği gibi Korona 
olarak bilinen salgın var bağış-
çılarınıza ne demek istersiniz?

İnsanlık olarak hepimiz bü-
yük bir imtihandan geçmek-
teyiz. Bilindiği gibi Korona 
herkesi vurmakta ama; en 
çok da zayıfları, kimsesiz ve 
mültecileri.. Bu sebeple bü-
tün kardeşlerime çağrım bu 
vakitte özellikle kimsesiz ve 
mültecilere daha çok sahip 
çıkma zamanı daha çok on-
ların ellerinden tutmamız 
gerekiyor. Bizler evlerimizde 
karantina altına girip bu sal-
gından korunmaya çalışıyo-
ruz, sigortamız ve yeteri ka-
dar yiyeceğimiz hamdolsun 
var. Peki çadırlarda yaşayan 
mültecilerin ne koruması var? 
hiçbir şeyi. Bu sebeple bu sene 
farkındalık yaratmak bağ-
lamında, amacımız Mülteci 
kamplarının olduğu ülkelere 
ve savaşların vurduğu ülkele-
re öncelik vermek bu konuda 
herkesi duyarlı olmaya ça-
ğırıyorum. Salgın bize şunu 
öğrettiki dünyanın her hangi 
bir yerindeki bir hastalık he-
pimize ulaşabiliyor. Demek ki 
dünyanın başka yerindeki ko-
şullar hepimizi ilgilendiriyor 
bu sebeple gelin kötü koşul 
ve hijyen şartlarındaki insan-
ların durumunu hep beraber 
düzeltelim onlara rahmet eli 
olalım..

SIZE BAĞIŞ YAPMAK 
ISTEYENLER NASIL 
YAPABILIRLER?
Öncelikle evde kalmamız ge-
rekiyor bu nedenle online 
bağış sistemimiz aracılığıy-
la sitemiz üzerinden www.
rahma-austria.at her zaman 
bağış yapabilirler. Bunun ya-
nında Viyana’da iki büromuz 
aracılığıyla veya eyalet tem-
silcilerimiz aracılığıyla. Veya  
son olarak 0699 11 499 499 
dan bize ulaşarak Zahlschein 
(ödeme makbuzu) isteyerek 
bağış yapabilirler.

Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 
Cumartesi günü yapılan açıklamada, 17 Mayıs Pa-
zar gününden itibaren daha önce kapalı olan sınır 

kapıların Çekya, Slovakya ve Macaristan’a yeniden açılaca-
ğı bildirildi. Bu, özellikle sınır bölgesinde bulunan taşıtlar 
ve insanlar için insanların ve malların serbest dolaşımını 
kolaylaştıracak ve durumu iyileştireceği açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada, Almanya, Lihtenştayn ve İsviçre 
ile uyumlu olarak, Çekya, Slovakya ve Macaristan’daki po-
lisin sağlık otoriteleri ile sınır kontrollerinin rahatlayacağı 
şeklinde ifadeler yer aldı.

Öte yandan Macaristan’a göç durumundan dolayı polisin 
yürüttüğü sınır kontrollerinin devam edeceği bildirildi.

Başbakan Sebastian Kurz, daha önce Almanya'ya sınırların 
15 Hazirandan sonra açılacağını açıklamıştı. 

Avusturya,
sınırları
açıyor
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Danke! 
Zusammen durch 
die Corona-Krise.

wien.gv.at

Über 60.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt Wien sorgen dafür, 
dass sich die Wiener Bevölkerung in dieser 
Ausnahmesituation auf die Leistungen 
der Stadtverwaltung verlassen kann. Die 
Infrastruktur funktioniert, weil in vielen 
Bereichen Übermenschliches geleistet wird. 
Gemeinsam werden wir unser Ziel erreichen, 
niemanden in dieser Krise zurückzulassen. 
Dafür danken wir jeder und jedem Einzelnen 
von Ihnen. Unterstützen Sie auch weiterhin die 
Menschen in dieser Stadt, an die wir wiederum 
appellieren, ihren Beitrag zu leisten und nur 
dann ihr Zuhause zu verlassen, wenn es wirklich 
notwendig ist. Infos, um Ihre Gesundheit und 
die Gesundheit anderer zu schützen, finden Sie 
unter wien.gv.at/coronavirus. 
 
Ihre Wiener Stadtregierung

Bezahlte Anzeige
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