
©
 P

ID
 /

 D
A

V
ID

 B
O

H
M

A
N

N

haberjournal.at » Unabhängige Monatszeitung » Kostenlos » Dezember 2020 » Ausgabe 36 » Auflage 15.000  

GÜNDEM » S. 17ANALİZ » S. 6-7

Okullar ve bazı ticari 
işletmeler yeniden
hizmete açıldı

Virüsün yayılmasını 
göçmenlere bağlayan 
Kurz'un "tutarsızlıkları"

ANALİZ 

Viyana'daki SPÖ-NEOS koalisyonu
federal iktidara taşınabilir» 8-9

Ücretsiz toplu 
testler başladı » S. 16 
VIYANA'NIN 3 noktasında kurulan 
test merkezlerinde 4-13 Aralık 
tarihlerinde hızlı Kovid-19 testi 
yaptırılabilecek.

Ülkeye girişlerde
karantina » S. 13 
AVUSTURYA'YA girişlerde 10 günlük 
zorunlu karantinayı gerektiren 
uygulamanın 19 Aralık tarihinde 
yürürlüğe gireceği belirtildi.

Eistraum 24 
Aralık'ta açılıyor » S. 14 
OCAK 2020’de açılması beklenen 
Eistraum buz pateni alanının, 
24 Aralık’ta açılması planlandığı 
açıklandı. 
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ŞEHIR BAKANLIKLARI VE 
GÖREVLERI

Michael Ludwig: Belediye 
Başkanı

Christoph Wiederkehr: 
Belediye Başkan Yardımcısı, 
Eğitim, Gençlik ve Entegras-
yon Bakanı

Peter Hanke:  Ekonomi ve 
Uluslararası İlişkiler Bakanı 

Ulli Sima: Dijitalleşme 
Bakanı

Kathrin Gaal: Belediye 
Başkan Yardımcısı, Konut, 
Kentsel Yenileme ve Kadın 
Bakanı

Jürgen Czernohorzky: 
İklim Koruma Bakanı

Peter Hacker: Sağlık ve 
Sosyal Bakanı

Veronica Kaup-Hasler:  
Kültür ve Bilim Bakanı

Önümüzdeki 5 yıl boyunca başkent Viyana'yı 
SPÖ-NEOS koalisyonu yönetecek. 
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Viyana'da SPÖ-NEOS dönemi

Michael Ludwig lider-
liğindeki SPÖ Vi-
yana ile Christoph 

Wiederkehr başkanlığındaki 
NEOS Viyana koalisyon mü-
zakelerinde anlaştı. Yeni sos-
yal-liberal kendini "ilerici ko-
alisyon" olarak tanıttı.

Viyana Belediye Başkanı 
Michael Ludwig, Avustur-
ya'da ilk defa bir sosyal-liberal 
koalisyon olacağını, bunun 
belki de tüm Avusturya için 
bir örnek olabileceğini ifade 

etti. Yeni sosyal-liberal hükü-
meti kendini ilerici koalisyon 
olarak tanıttı.

Koalisyonun program 
içeriği:

- İstihdam ve ekonomi
Korona krizi göz önüne alın-
dığında etkilenen şirketler 
için hızlı, bürokratik olmayan 
yardıma ek olarak, ekonomik 
teşvikler oluşturmak ve konu-
ma yatırım yapmak isteniyor. 

İş geliştirme planları moder-
nize edilecek, erişim daha az 
bürokratik hale getirilecek.

- Eğitim
Neos'un temel konusu. “Vi-
yana Eğitim Vaadi” progra-
mı, belirli zorluklarla karşı-
laşan okullara odaklanmayı 
amaçlamakta. Genel olarak, 
personelde önemli bir artış 
yapılacak: okul psikologları-
nın sayısı önemli ölçüde art-
tırılacak ve her zorunlu okul 
ek bir idari personel alacak. 
Pedagoglar ise uzman ve dil 
destek personeli ile rahatlatı-
lacacak. Her yıl başkente 10 
adede kadar ücretsiz tam gün 
okulu olacak ve anaokulu yer-
lerinin ve eğitim kampüsleri-

nin genişletilmesi istikrarlı bir 
şekilde devam edecek.

- İklim koruması
Tüm hedefler, araçlar ve yapı-
lar yeni Viyana İklim Koruma 
Yasasında bir araya getirile-
cek. Bireysel projelerin uy-
gulanması için ayrı bir iklim 
bütçesi olacak. En önemli ön-
lemler arasında yenilenebilir 
enerjilerin genişletilmesi, ısı 
ve ulaşımın geri dönüşü, yeni 
veya yenilenmiş park ve yeşil 
alanlar, atıkların önlenmesi ve 
ağaç dikmenin yanı sıra şehir-
deki yeşillendirme ve soğutma 
önlemleri yer alıyor. Bu şekil-
de Viyana, 2040 yılına kadar 
CO2-nötr hale gelmesi gerek-
tiği kaydedildi.

- Konut
Planlanan 4.000 toplu konut 
dairesine ek olarak, 1.500 
tane daha eklenecek. Mevcut 
belediye konutlarını güncelle-
mek için bir yenileme saldırısı 
planlanıyor.

- Akıllı Şehir (dijitalleştir-
me, trafik)
En önemli projeler arasında 
Viyana için bir veri stratejisi-
nin oluşturulması, daha fazla 
veri güvenliği, şehir yöneti-
minin daha fazla dijitalleşti-
rilmesi ve aynı zamanda daha 
önceki "analog" tedarik altya-
pısının ve eğitimsel ve bilimsel 
tekliflerin iyileştirilmesi yer 
alıyor.

Hareketlilik alanında plan-
lar ise, toplu taşımanın ve 
e-hareketliliğin daha da ge-
nişletilmesi, yol altyapısının 
genişletilmesine yönelik yatı-

rımlar, bisiklet yolu ağının ge-
nişletilmesi, yeni bir park yeri 
yönetimi sistemi ve trafiği sa-
kinleştirici önlemler alınması 
olarak belirtildi.

- Kültür
SPÖ, geçtiğimiz birkaç yıl 
içinde, küçük bölgeler (Grät-
zel) ve çevrelerinde daha faz-
la kültürel fırsat sağlamaya 
başladı. Program, "Grätzel'in" 
genişletilmiş bir oturma oda-
sı "haline gelebileceği ve ye-
rel olanaklardan kültüre ve 
içinde yaşamaya değer bir 
günlük yaşam için rahatlatıcı 
boş zamanlara kadar her şeyi 
sunabileceği kısa mesafeli bir 
şehre güveniyoruz," sözlerini 
içermekte.

- Sosyal ve sağlık
Sunulan programda sağlık ve 
sosyal bölümünü içeren yazı: 
”Viyana sağlık sistemi, hem 
özel muayenehanede hem 
de hastane sektöründe geniş 
ve yüksek kaliteli teklifiyle 
karakterize ediliyor. Bunu 
hizmet oryantasyonunda ve 
Viyanalıların değişen ihtiyaç-
larına göre geliştirmek istiyo-
ruz. Ek olarak, Viyana sağlık 
portalı gibi kapsamlı yeni diji-
tal teklifler oluşturacağız."

- Şeffaflık
NEOS’un bir favori konusu 
daha. Program içeriği olarak 
"İlerici Koalisyon, veri taban-
larına ve araştırmalara - ayrıca 
belediye meclisi ve belediye 
denetim ofisinin parti finans-
manı alanındaki denetim hak-
larını genişletecek," deniliyor.

Ayrıca talimatlara bağlı ol-
mayan bir Viyana yolsuzlukla 
mücadele komisyonu oluştu-
rulması planlanıyor.
Yapılan açıklamada, “Finans-
manın şeffaflığı için yeni stan-
dartlar belirliyoruz. Adil ve 
ekonomik seçim kampanyala-
rı için açık ve bağlayıcı bir dizi 
kural oluşturuyoruz." denildi.
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Michael Ludwig: 
"Odak noktamızın 
insanlar olduğu 
sosyal, cesur, insani 
ve sürdürülebilir bir 
şehir inşa ediyoruz. 
Bu bir ilerleme 
koalisyonudur. Sosyal 
işler, işgücü piyasası 
ve uygun fiyatlı 
konutlar bizim için 
sürdürülebilirlik ve 
dijitalleşme kadar 
önemlidir."

 
Christoph Wiederkehr: 
"Şehrin geleceği için 
ortak fikirlerimiz 
ve vizyonlarımız 
var ve ikimizin de 
gelecekteki uzmanlığı 
var."

haberjournal.at
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Başbakan Kurz’un önce-
ki gün Noel tatili ted-
birlerine ilişkin yaptığı 

açıklamada, geçen yaz döne-
minin sonuna doğru vakaların 
yeniden artmasına Avustur-
ya’da yaşayan Balkan kökenli-
lerin yol açtığını ileri sürmesi 
tepkilere neden oldu.

Başbakan Yardımcısı ve ko-
alisyon ortağı Yeşiller Partisi 
lideri Werner Kogler, Kurz'un 
ifadelerini eleştirerek, "hassa-
siyetten yoksun" olarak nite-
lendirdi.

Kogler, Kurz’un ifadelerin-
den ötürü insanların rencide 
olmasının kendisini üzdüğü-
nü belirterek, yabancı köken-

li çok sayıda kişinin sağlık ve 
bakım sektöründe büyük bir 
özveriyle çalıştıklarını söyledi.

- Kurz'un yabancıları 
suçlayıcı tutumuna 
tepkiler
Başta muhalefet partileri 
olmak üzere çok sayıda ga-
zeteci ve aktivist, Başbakan 
Kurz ve ekibinin ülkedeki her 
olumsuzluğun nedeni olarak 
yabancı ve göçmenleri suçla-
masına tepki göstererek, ikti-
darın ikinci dalgayı yeterince 
iyi yönetemediğini, yapılan 
hataların yabancılar üzerin-
den örtbas edilmek istendiği-
ne dikkati çekti.
nAna muhalefetteki Sosyal 

Demokrat Parti (SPÖ) Ge-
nel Başkanı Pamela-Rendi 
Wagner, Başbakan ve ekibinin 
açıklamalarının çok sayıda in-
sanı yaraladığını ve kızdırdı-
ğını belirterek, "Günah keçisi 
arama siyasetiyle Kovid-19 
sürecinin yönetilmesine iliş-
kin hata ve başarısızlıklar ör-
tülebilir mi?" ifadesini kullan-
dı.

Wagner, kışkırtma ve ayrış-
tırmanın toplumu zayıflatma 
ve bölmekten başka bir amaca 
hizmet etmeyeceğini vurgula-
dı.

nYeni Avusturya Partisin-
den (NEOS) Viyana Belediye 
Başkan Yardımcısı Christoph 
Wiederkehr de Kurz’un vi-
rüsün yayılmasından ötürü 
yabancıları suçlamasına tepki 
göstererek, "Böyle açıklama-
lar nedeniyle ne kadar çok 
insanın incinmiş olabileceği-
ni hayal bile edemezsiniz. Ne 
pahasına olursa olsun, birlikte 
aynı şehri paylaştığım insan-
ların siyasi manevralardan 
ötürü kendilerini dışlanmış 
hissetmelerini istemiyorum." 

görüşünü paylaştı.

n Sivil toplum kuruluşu SOS 
Mitmesch'in Sözcüsü Alexan-
der Pollak da Başbakan'ın 
sözlerinin utanç verici oldu-
ğunu dile getirerek, Kurz’un 
sorunlar için günah keçisi 
aramak ve yabancılara yönelik 
toplumda algı oluşturmayı bı-
rakması gerektiğini söyledi.

- Kurz, eleştirileri kabul 
etmedi
Kendisine yöneltilen eleştiri-
leri kabul etmeyen Başbakan 
Kurz, koalisyon ortağı ve mu-
halefetin tepkilerini "absürt" 
olarak nitelendirdi.

Kurz, Balkan bölgesiyle 
sıkı ilişkiler içinde olduğunu, 
çok sayıda arkadaşının köke-
ninin bu bölgedeki ülkelere 
dayandığını belirterek, bir et-
nik kimlikten ziyade seyahat 
edenlerin virüsün yayılmasına 
yol açtığını söylediğini ileri 
sürdü.

Kurz’un "Kovid-19 vaka artışında 
yabancıları suçlaması" koalisyonu gerdi
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Başbakan Sebastian Kurz’un "yabancı 
uyruklu vatandaşların yaz tatili dönüşünde 
yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 
memleketlerinden ülkeye taşıdıkları" 
yönündeki ifadeleri, iktidardaki Halk Partisi 
(ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyonunda 
gerginliğe yol açtı.



Avusturya'da yaşanan 
her olumsuzluğun 
suçlusu olarak göç-

menleri işaret ettiğiniz zaman 
bütün sorulara gereken cevabı 
vermiş oluyorsunuz. Bu konu-
da o kadar ileri gidildi ki dün-
yayı etkisini altına alan yeni 
tip koronavirüsün (Kovid-19) 
yayılmasının sorumlusu dahi 
yabancılar ilan edildi.

Düşünsenize ülkede ne ya-
şanırsa yaşansın hiçbir şeyden 
memleketi yöneten siyasetçi-
ler sorumlu tutulmuyor, an-
cak siyasi gücü bir yana sosyal 
etkisi bile yok denecek kadar 
az olan yabancılar, göçmenler, 

Müslümanlar her olayın po-
tansiyel suçlusu olarak göste-
rilebiliniyor.

Halkın belirli bir kısmı buna 
inanırken, basın da sözde si-
yasetçilerin değirmenine su 
taşımak için adeta yarışıyor.

- Göçmenleri suçla 
iktidarda kal kampanyası
Ülkede sığınmacı, göçmen ve 
Müslümanların istenilmedi-
ği propagandası üzerinden 4 
yıldır elle tutulur hiçbir şey 
yapmadan iktidarda kalma-
yı başaran Kurz ve ekibi, bir 
müddet daha bu kolay yolda 
yürüyeceğe benziyor.

Salgın hastalığın etkili ol-
duğu mart ve nisan aylarında 
alınan tedbirleri hızlı bir şe-
kilde kaldıran Kurz yönetimi, 
büyük bir coşkuyla dünyada 
önlemleri ilk kaldıran ülke 

sloganlarını atarken bir yan-
dan da Avusturya ekonomisi-
nin önemli kalemlerinden tu-
rizm sektörünün biran evvel 
açılması için çalışmalar yürü-
tüyordu.

Kurz, haziran başı gibi yani 
tatil sezonu başlar başlamaz 
Batı Balkan kökenli yurttaş-
ları hedef almaya başladı, açık 
bir şekilde bu ülkeleri küçüm-
seyen Başbakan, Avusturya'da 
yaşan ex-Yugoslavya asıllı in-
sanların ülkelerine gitmeme-
leri yönünde yoğun bir propa-
ganda yürüttü.

-Tatile herkes bize gelsin 
ama bizdekiler gitmesin
Bir yandan Avusturya'da ka-
zanılan paranın ülkede kal-
masını hedefleyen Kurz, gös-
termelikte olsa o dönemde 
ikinci kez artışın göründüğü 

Avusturya'da 
koronavirüsün 
yayılmasını 
göçmenlere 
bağlayan 
Başbakan 
Sebastian 
Kurz'un 
yönetimindeki 
iktidarın, 
tedbirler 
konusundaki 
tutarsızlığı 
dikkat çekiyor. 

Balkan ülkelerinden salgının 
Avusturya'ya gelmemesi için 
sorumlu siyasetçi pozları veri-
yordu. Ama buna karşı başta 
Almanya olmak üzere diğer 
Avrupa ülkelerinden turistle-
rin Avusturya'ya gelmesi için 
de ayrı bir efor sarf ediyordu.

Bu ikilem aklı başında her 
insanı rahatsız etse de ilke 
kavramını uzun yıllar önce 
kelime haznesinden çıkartan 
Kurz gibi popülistler için çok 
fazla bir anlam ifade etmiyor-
du.

Yurtdışından dönenler ül-
kede kısmen vaka sayılarını 
artırsa da Kurz'un bağırdığı 
kadar bir etki yapmamıştı. 
Avusturya'da ikinci dalga, yo-
ğun bir şekilde en erken eki-
min sonu kasımın başı gibi 
etkisini göstermeye başladı. 
Bu nedenle komşu ülkelere 
oranla Avusturya sert önlem-
lere ve karantina uygulaması-
na çok daha sonra girdi ve ge-
çen pazartesinden itibaren de 
bu sert tedbirleri hafifletmeye 
başladı.

-Kaz gelecek yerden 
tavuğu esirgemez Kurz 
Efendi
Weinnacht öncesi ülke eko-
nomisini ciddi oranda ilgilen-
diren alışveriş furyasını heba 
etmek istemeyen Kurz yöneti-
mi, alışveriş merkezleri başta 
olmak üzere, iş yerleri, kuaför 
gibi sosyal mesafenin ortadan 
kalktığı kişisel bakım hizmeti 
veren işletmeler dahil birçok 
ticari kurumun yeniden açıl-
masına izin verdi.

Ülkede zorunlu eğitim kap-
samına giren ilk ve ortaokul-
ların da açılmasına onay veren 
hükümet nedendir bilinmez 
gastronomi sektörünü bu gev-
şeme adımının dışında tuttu.

Saç kesimi, pedikür mani-

kür gibi bire bir temasın söz 
konusu olduğu işletmelerin 
açılmasına yeşil ışık yakan 
hükümetin yeme içme sektö-
rünü Noel tatili sonrasına bı-
rakması kamuoyu tarafından 
anlaşılamadığı gibi sert bir şe-
kilde eleştirildi.

-Dağ başındaki kayak 
merkezlerinde de 
restoranlar kapalı olacak 
mı?
Bununla beraber 24 Aralık 
gibi kayak merkezlerinin de 
açılacağını duyuran iktidar, 
doğal olarak kış turizmini de 
es geçmek istemezken, dağ 
başında kurulu olan bu kayak 
merkezlerindeki restoran ve 
barların hizmet verip verme-
yeceğine ilişkin herhangi bir 
açıklama yapmadı.

İktidarın bu tutarsız uygu-
lamalarına bir de salgının ya-
yılmasının müsebbibi olarak 
yabancıları gösterme yüzsüz-
lüğünde bulunması "pes ar-
tık, bu kadar da olmaz" de-
dirtti.

-Kendi söylediğine kendi 
inanmayan iktidar

Her fırsatta kış döneminin 
sert geçeceği uyarısında bu-
lunan ve çok daha önce sert 
uygulamaları hayata geçirmek 
istediğini ancak buna izin ve-
rilmediğini söyleyen Kurz'un 
tedbirleri çok geç hayata ge-
çirmesi, Başbakan Yardımcısı 
Werner Kogler'in "ikinci dal-
gayı hafife aldık" yönünde-
ki açıklamasına rağmen yaz 
tatili bitiminden bir ay sonra 
günlük vaka ve ölü sayıların-
da rekor seviyelerin görülme-
ye başlanması, iktidarın hem 
kendi söylediğine kendisinin 
de inanmadığını hem de krizi 
doğru bir şekilde yöneteme-

diğinin açık göstergeleri oldu.
İlk dalgaya oranla çok daha 
fazla can kaybının yaşandığı 
ikinci dalgadaki beceriksiz-
liğinin faturasını birçok hu-
susta olduğu gibi yine yaban-
cılara kesmeye kalkan iktidar, 
kamuoyunun beklenmedik 
tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

-"Benim dedem de hacı 
ne var!" savunması
Tepkileri kabul etmeyen 
Kurz, eleştirileri absürt ola-
rak nitelerken, bir yandan da 
bizde olduğu gibi dine ait bir 
konuda toplumu hakir gören 
bir kişiyi eleştirdiğiniz zaman 
bu eleştirilere "benim dedem-
de hacı" ben dine karşı deği-
lim savunmasında bulunanlar 
gibi Başbakan da "benim çok 
sayıda Balkan kökenli arka-
daşım var, herkes benim o 
bölgeye ne kadar yakın ol-
duğumu bilir" savunmasıyla 
konuyu savuşturmaya çalıştı.

-Bir müddet daha 
bakanım, başbakanım 
demeye devam
Eksik muhalefet, pısırık ko-
alisyon ortağı, baskı altına 
alınmak istenen, her konuda 
suçlanan Müslüman ve göç-
menlerin haklarını savunama-
yan kanaat önderleri sayesin-
de bir müddet daha bu güzel 
ülkede lise mezunu, aynadaki 
görüntüsüne aşık bir adama 
başbakan, kendisine bağlı 
istihbarat birimini yönete-
meyen birine içişleri bakanı, 
Kurz'a olan sadakati dışın-
da bir meziyeti bulunmayan, 
kibri nedeniyle ayakları yere 
basmayan birine ekonomi 
bakanı, 1940'lı yıllara ait uy-
gulamaları hayata geçirmeye 
çalışan birine ise uyum bakanı 
demeye devam edeceğiz.

Virüsün yayılmasını 
göçmenlere bağlayan Kurz'un 

"tedbir tutarsızlığı"
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Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at

 
-Bir müddet 
daha bakanım, 
başbakanım demeye 
devam

Eksik muhalefet, 
pısırık koalisyon 
ortağı, baskı altına 
alınmak istenen, her 
konuda suçlanan 
Müslüman ve 
göçmenlerin haklarını 
savunamayan kanaat 
önderleri sayesinde 
bir müddet daha 
bu güzel ülkede lise 
mezunu, aynadaki 
görüntüsüne aşık 
bir adama başbakan, 
kendisine bağlı 
istihbarat birimini 
yönetemeyen birine 
içişleri bakanı, 
Kurz'a olan sadakati 
dışında bir meziyeti 
bulunmayan, kibri 
nedeniyle ayakları 
yere basmayan birine 
ekonomi bakanı, 
1940'lı yıllara ait 
uygulamaları hayata 
geçirmeye çalışan 
birine ise uyum 
bakanı demeye devam 
edeceğiz
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Başkent Viyana'da 11 
Ekim'de düzenlenen 
yerel seçimlerin son-

rasında oy oranını artırarak 
yüzde 41,6 ile birinci par-
ti olan Sosyal Demokratlar 
(SPÖ) ve belediye başkan 
adayı Micheal Ludwig, elde 
edilen seçim zaferiyle yalnız 
başkentin, Başbakan Sebasti-
an Kurz'un bütün entrikala-

rına rağmen SPÖ'nün kalesi 
olduğunu göstermekle kalma-
dı aynı zamanda partinin oy 
oranını yüzde 2 artıran Be-
lediye Başkanı Ludwig'in de 
tesadüfen bulunduğu konuma 
gelmediğini ispat etmiş oldu. 
Seçimde elde edilen kesin za-
ferle birçok açıdan rahatlayan 
SPÖ ve Ludwig, yeni koalis-
yon hükümeti kurma girişim-
lerine de bu rahatlıkla başladı.

Aşırı sağcı FPÖ ile hem fe-
deral düzeyde hem de eyalet 
düzeyinde koalisyona karşı 
olan Ludwig, kendisini des-
tekleyen Müslüman ve ırkçılık 
karşıtı oluşumları da hareket-

lendirecek şekilde bu seçeneği 
devre dışı bıraktığını duyur-
du.

Kuşatıcı bir başkan izleni-
mi ortaya koymak için seçim 
barajını aşan diğer 3 partiy-
le görüşmelerin yapılacağını 
taktiksel olarak açıklarken, 
aslında gönlünün kimden 
yana olduğunu da bir şekilde 
belli ediyordu.

-ÖVP ile göstermelik 
görüşme
Sosyal Demokratların ezeli 
rakibi merkez sağ Halk Par-
tisi (ÖVP) ile koalisyon hü-
kümeti kurulmasının siyasi 

açıdan hiçbir getirisi olmadığı 
gibi özellikle Kurz'un başında 
bulunduğu yeni ÖVP ile atı-
lacak herhangi bir adımının 
ülke genelinde SPÖ'ye zarar 
getireceği bilindiği için bu 
topa göstermelik girildi.

-Ludwig, Yeşiller'le 
yolları ayırmaya çoktan 
karar vermişti
Son birkaç yıllık süreçte Yeşil-
ler Partisi ile başkentin iktida-
rını paylaşan Ludwig, aslında 
eyalet düzeyinde SPÖ'ye kök 
söktüren, alınan bazı karar-
larla SPÖ ve Viyanalıların 
karşı karşıya gelmesine yol 

Viyana'daki SPÖ-NEOS koalisyonu 
federal iktidara taşınabilir

ANALİZ

açan, hatta Sosyal Demokrat 
seçmenin kısmen de olsa aşırı 
sağ veya sağ popülist partilere 
kaymasına nenden olan Yeşil-
ler partisinden sıdkı sıyrılmış 
olsa da bu partiye doğrudan 
hayır demek yerine oyunun 
kurallarına göre hareket ede-
rek, asıl hedefine ulaşmada 
yumuşak geçiş olarak kullan-
dı.

Özellikle iktidar ortağı ol-
duktan sonra ayrı bir havaya 
bürünen Yeşillerin, Viyana'ya 
yönelik bazı önerileri, Ludwig 
gibi çözüm odaklı, en azın-
dan şimdilik çatışmadan uzak 
durmak isteyen bir siyasetçi 
için abartılı talepler olarak or-
taya çıkıyordu.

Kurz'un her istediğine göz 
yuman ama SPÖ'ye efelen-
mekten geri durmayan Yeşil-
lerin bu dengesiz tutumu as-
lında koalisyonu sona getiren 
bir başka önemli başlık olarak 

öne çıkıyordu.
Ludwig, tarihi şehir merke-

zini yani birinci bölgeyi trafi-
ğe kapatmak bir yana burada-
ki perakende satış yerlerinin 
pazar günü turistlere yönelik 
açılmasından yana iken, Yeşil-
lerle böyle bir düşünceyi ha-
yata geçirmesi düşünülmezdi.

-Viyana'da NEOS'la yeni 
düzen
Yeşillerle yolun sonuna gelen 
Ludwig ve SPÖ'nün yeni bir 
koalisyon ortağına ihtiyacı 
vardı. Yeni Avusturya Partisi 
(NEOS) bunun için aslın-
da biçilmiş bir kaftan gibiy-
di. Aslında bugün Viyana'da 
başlayan SPÖ-NEOS ilişkisi 
elde edilecek başarılarla ya-
rın federal düzeyde olası bir 
SPÖ-NEOS iktidarının te-
melleri olarak da okunabilir.

Toplumun bazı kesimleri 
tarafından "gerçeklere uzak 
parti" (realitätsfremde partei) 
olarak adlandırılan Yeşillerle 
yollarını ayıran Ludwig, he-
nüz daha göreve gelir gelmez 
Kurz'un salgının yayılması-
na neden olarak yabancıları 
suçlamasına gösterdiği sert 
tepkiyle geniş kitlelerin sem-
patisini kazanan 30 yaşındaki 
yeni Belediye Başkan Yardım-
cısı Christoph Wiederkehr'le 
kurduğu yönetimin ne kadar 
doğru bir karar olduğunu 
toplumun geniş bir kesimine 
göstermiş oldu.

- Wiederkehr, Matthias 
Strolz'un çizgisinde
Macar ve Fransız anne baba-
nın Avusturya ve Fransız va-
tandaşlıkları bulunan bu genç 
liberal siyasetçi, Kurz'a verdi-
ği tepkiyle bir yönüyle aslında 
merkez sağ kökenli NEOS 
Başkanı Beate Meinl-Rei-
singer'den farklı olduğunu, 
partinin karizmatik kurucu 

lideri Matthias Strolz'un çiz-
gisinden gittiğini de göstermiş 
oldu.

Henüz çiçeği burnunda-
ki SPÖ-NEOS koalisyonu 
Viyana özelinde bir yandan 
liberal özgürlükçü adımları 
atarak öte yandan uzun yıllar 
ülkede çeşitli gerekçelerle dil-
lendirilmeyen ancak modern 
dünyanın bazı kaçınılmaz ta-
leplerini de yerine getirerek, 
Avusturya siyasetine yeni bir 
rol model olabileceği izlenimi 
uyandırıyor.

Merkez sağın aşırışa sağa 
tamamen kaydığı bir ülkede 
NEOS'un toplumun geniş 
kitlelerini kuşatıcı yaklaşımı, 
ÖVP içinde Kurz'a diş bileyen 
ancak konjonktür gereği sesi-
ni çıkartamayan kesimlerin de 
elini güçlendirecektir.

-SPÖ ve NEOS, Kurz'un 
sonunu getirebilir
NEOS'la birlikte SPÖ'nün 
bir yandan birinci bölgede tu-
ristlere yönelik iş yerlerinin 
açılması gibi ÖVP'yi destek-
leyen kesimleri de memnun 
edecek adımları atması, SPÖ 
içinde Türk ve Müslümanları 

hedef alan ancak bunu alenen 
yapmayan bazı çevrelerin te-
mizlenmesi, daha da önemlisi 
Viyana eyaletinde daha özgür 
ve birlikte yaşamı destekleyi-
ci adımların atılması, Avus-
turya'da yaşayan insanlar için 
bir sonraki seçimde neden 
SPÖ-NEOS federal hüküme-
ti olmasın sorusunu akıllara 
getirecektir.

NEOS ve Wiederkehr'in 
Viyana'daki yapıcı adımları, 
Kurz'un her sıkıştığında göç-
menleri günah keçisi ilan eden 
suçlamaları karşısında sessiz 
kalan, Başbakan ve ekibinin 
aşırı sağcı politikalarının uy-
gulanmasına göz yuman an-
cak her ırkçılık karşıtı ve göç-
men yanlısı gösterilerde de en 
önde yer alan Yeşillerin çeliş-
kilerle dolu garip siyasi ma-
nevralarıyla, bu üst ligin par-
tisi olmadığını bir kez daha 
göstermiş olacaktır.

SPÖ ve NEOS'un Viya-
na'da kurduğu koalisyonun fe-
deral yönetime yönelik sağlam 
duruşu, her şeye göz yuman 
pısırık Yeşillerin beslediği, güç 
zehirlenmesi yaşayan Kurz ve 
ekibinin sonunu getirebilir.

Özellikle iktidar 
ortağı olduktan 
sonra ayrı bir 
havaya bürünen 
Yeşillerin, 
Viyana'ya yönelik 
bazı önerileri, 
Ludwig gibi 
çözüm odaklı, en 
azından şimdilik 
çatışmadan uzak 
durmak isteyen 
bir siyasetçi için 
abartılı talepler 
olarak ortaya 
çıkıyordu.
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 Hukuken akli dengesi yerinde olan bir kişiyi 
nasıl ruhsal rahatsız kategorisinde hapsedeceği 
sorusunu yanıtlayamayan Kurz ve ekibi, bir 
hukuk devletinde uygulanması mümkün 
olmayan önerilerle toplumun gazını almaya 
çalışıyor.

Avusturya'da doğup 
büyüyen 20 yaşında-
ki Kuzey Makedonya 

asıllı teröriste ilişkin saldırı 
sonrası ortaya çıkan bilgiler 
kamuoyunda infiale yol açtı.

Radikal ya da aşırılıkla 
uzaktan yakından ilişkisi ol-
mayan bir aileden gelen 20 
yaşındaki gencin 16 yaşında 
kadar ülkenin önemli takım-
larından birinin altyapısında 
futbol oynadığı, ancak neden 
sonra son 4 yılda radikalleşe-
rek, gözü dönmüş bir teröris-
te dönüşmesi, ülkenin gelece-
ğini gözeten her aklı başında 
siyasetçi tarafından mercek 
altına alınması gereken bir 
konu olarak öne çıkıyor.

-Türkiye'de yakalanan 
terörist, Avusturya'da 
serbest kalıyor
Avusturya vatandaşı terörist 
2018'de vizesiz Afganistan'a 
gitmeye çalışıyor ancak hava-
limanından geri gönderiliyor. 
Daha sonra aynı yıl terör ör-
gütü DEAŞ'a katılmak üzere 
Türkiye üzerinden Suriye'ye 
gitmeye çalışırken, Türkiye'de 
"Yabancı Terörist Savaşçı" ol-
duğu tespit edilerek, tutuk-
lanıyor ve Avusturya'ya iade 
ediliyor.

Avusturya mahkemeleri 
tarafından yargılanan şahıs 
2019'da 22 ay hapis cezasına 
çarptırılıyor, ancak radikal gö-
rüşlerden arınma programına 
dahil olan saldırganın yaşının 
çok genç olması nedeniyle 
yasalardaki önceliklerden ya-
rarlanarak, mahkumiyetini 
tamamlamadan 11 ay erken 
şartlı tahliye ediliyor.

20 yaşındaki saldırgan ser-
best bırakıldıktan sonra yet-

kililer tarafından ne sıklıkla 
kontrol edildiği, haftalık ya 
da aylık periyotlarla herhangi 
bir karakola giderek bilgi ve-
rip vermediği, cezaevi sonra-
sında nasıl ilişkiler kurduğu, 
tehlikeli görüşlerinden arınıp 
arınmadığına ilişkin bir de-
netimin yapılıp yapılmadığı 
bilinmiyor.

-Avusturya istihbaratı her 
şeyi biliyor ama harekete 
geçmiyor!
Ancak teröristin saldırıdan 4 
ay önce yani Temmuz 2020'de 
halk tarafından kalaşnikof 
olarak adlandırılan AK-47 
model uzun namlulu silah için 
Slovakya'dan mermi alma giri-
şiminde bulunduğu, bu duru-
mu takip eden Slovak istihba-
ratının olaya ilişkin bilgileri 
Avusturya Anayasayı Koruma 
ve Terörle Mücadele Birimine 
(BVT) verdiği, BVT'nin ise 
Slovakya'dan gelen bilgilere 
cevaben, şahsın istihbarat ta-

Avusturya'da 
İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında 
Avusturyalıları 

hedef alan belki de 
ilk terör saldırısı 2 

Kasım'da 4 masum 
sivilin yaşamına 

mal olurken, 
İçişleri Bakanı Karl 

Nehammer ve 
polisin açıkladığı 

bilgilere göre 
saldırının "göz göre 

göre" yaşandığı 
ortaya çıktı.

rafından bilindiği ve DEAŞ'la 
ilişkili Yabancı Terörist Savaş-
çı olduğu, bu nedenle hapis 
cezasına çarptırıldığı bilgisini 
Slovak muhataplarıyla paylaş-
tığı ortaya çıktı.

Daha sonra aynı ay saldır-
ganın hem İsviçre'den hem de 
Almanya'dan her iki ülkenin 
istihbarat birimleri tarafından 
takip edilen, radikal görüşlere 
sahip kişilerle görüştüğü, her 
iki ülkenin istihbarat birim-
lerinin gelişmeyi Avusturyalı 
yetkililerle paylaştığı, ancak 
bu gelişmeler karşısında gü-
venlik güçlerinin hiçbir şey 
yapmadığı ortaya çıktı.

Avusturya'nın dışında dün-
yanın başka bir ülkesinde 
bırakın istihbarat birimini 
sıradan bir polisin elinde yu-
karıda sıraladığımız bilgiler 
mevcut olmuş olsaydı, öyle 
zannediyoruz ki bu saldırı ön-
lenebilirdi.

4 kişinin yaşamına mal olan 
ve 20'nin üzerinde vatandaşın 
yaralanmasına yol açan saldı-
rıda İçişleri Bakanlığına bağlı 
istihbarat biriminin hata ve 
başarısızlıklarının faturası 
herhangi bir siyasetçiye ke-
silmezken, iktidar, istihbara-
tın Viyana bölge sorumlusu 
görevden uzaklaştırmak ve 
konuya ilişkin soruşturma aç-
makla yetindi.

Avrupa'da benzerlerine bir-
çok ülkede şahit olmak zo-

runda kaldığımız sahnelerin 
bir benzerinin bu güvenli ve 
güzel şehrin sokaklarında 
yaşanması, Avusturya'da ya-
şayan insanları ciddi oranda 
sarsarken, günübirlik siyasi 
adımlar ve popülist yaklaşım-
larla tamamen kendi pozisyo-
nunu güçlendirmenin dışında 
başka bir amacı olmayan Kurz 
ve ekibine de yeni imkanlar 
sundu.

-Kurz, terör bahanesiyle 
Müslümanları hedef 
alıyor
Kurz, bu saldırıyı referans 
alarak anti-terör paketi adı 
altında terörle mücadele kap-
samında çok sayıda konuyu 
içinde barındıran torba yasa 
tasarısını kamuoyuyla pay-
laştı. Halihazırdaki yasaların 
yaşanan terör saldırısı veya 
olası saldırıları önleme imka-
nı bulunmasına rağmen Kurz 
ve ekibinin çoğu anayasaya 
aykırı, temel değerlerle çelişen 
yasa tasarısını hazırlamasının 
temelde iki açıklaması bulu-
nuyor.

Kurz, öncelikli olarak ana-
yasa mahkemesinin kabul 
edip etmeyeceği çok tartışmalı 
olan sert önerileri, kendi par-
tisinden İçişleri Bakanı Karl 
Nehammer'e bağlı istihbara-
tın yaptığı çok ciddi hataları 
örtbas etmek girişimi olarak 

okunabilir.
Bununla beraber Kurz ve 

ekibi açıkça hedef alamadı-
ğı Müslüman toplumu baskı 
altına alacak düzenlemeleri 
terör bahanesiyle hayata ge-
çirme imkanı buldu.

Ülkedeki Müslümanları 
3'üncü sınıf insan olarak gö-
ren Kurz ve ekibi, son seçim-
de elde ettiği oy potansiyelini 
korumak ve "4 yıldır bu ülke-
de Kurz iktidarda ama somut 
olarak ne yaptı sorusunun 
seçmen tabanında yaygınlaş-
masını önlemek, son zaman-
ların en güçlü (aldığı oy ve 
bakanlık açısından) ama en 
kifayetsiz başbakanı eleştiri-
lerini sumen altı yapabilmek 
için" Müslüman toplumun te-
mel haklarını fütursuzca gasp 
etmekten geri durmadığı gibi, 
bugün günü kurtarma adı-
na attığı adımların ileride bu 
toplumun huzurunu ciddi an-
lamda bozacağı gerçeğiyle de 
ilgilenmiyor.

-Akıl ve hukuka aykırı 
terörle mücadele 
önerileri
Kurz ve ekibi, yeni anti-terör 
yasasıyla, öncelikli olarak Te-
rörist Yabancı Savaşçı olarak 
tanımlanan kişilerin mahkû-
miyetlerinin sona ermesi 
sonrasında eğer hala radikal 
görüşlere sahiplerse ağır psi-
kolojik rahatsızlıkları olan 
kişiler gibi ömür boyu dört 
duvar arasına kapatmayı veya 
elektronik kelepçelerle uzun 
bir süre kontrol altında tut-
mayı hedefliyor.

Hukuken akli dengesi ye-
rinde olan bir kişiyi nasıl 
ruhsal rahatsız kategorisinde 
hapsedeceği sorusunu yanıt-
layamayan Kurz ve ekibi, bir 
hukuk devletinde uygulan-
ması mümkün olmayan öneri-

lerle toplumun gazını almaya 
çalışıyor.

-Siyasal İslam bilmecesi
Kurz'un bir başka önerisi ise 
siyasal İslam'ın suç unsuru 
olarak kabul edilmesi, böy-
lelikle siyasal İslamcı olarak 
gördüğü kişi ya da grupları et-
kisiz hale getirmeyi planlıyor.

Ancak ne Kurz, ne Uyum 
Bakanı Susanne Raab, ne de 
uzman diye piyasa sundukları 
isimler siyasal İslam'ın ne ol-
duğuna yönelik kötü dahi olsa 
bir tanım yapamazken, ne ol-
duğu bilinmeyen, kendilerinin 
dahi tanımlayamadığı bir dü-
şünceyi hukuken yasaklamaya 
çalışma çabasının arkasındaki 
temel gerçek ise siyasal İslam 
bahanesiyle Müslümanlarına 
yönelik keyfi baskıları olabil-
diğince artırmak olduğu anla-
şılıyor.

-AB'nin kurulduğu 
dönemde Kurz olsaydı, 
AB olmazdı
Tamamen aşırı sağcı mantık-
la olaylara yaklaşan Kurz ve 
ekibi, her konuyu güvenlik so-
runu penceresinden görerek, 
yasak, baskı, linç, kışkırtma, 
ötekileştirme ve nefret söyle-
mini yaygınlaştırarak sorun-
ları çözeceği vehmiyle hareket 
ediyor.

Halbuki Avrupa Birliği (AB) 
projesini hayata geçirenler de 
Kurz ve ekibi gibi düşünseydi 
bugün ne AB olurdu ne de AB 
halklarının gurur duyduğu 
özgür, müreffeh ve gelişmiş 
Avrupa toplumu. Tıpkı İkinci 
Dünya Savaşı öncesi birbiri-
nin kuyusunu kazan, komşu-
sunu düşman gören, meşhur 
30 yıl, 100 yıl savaşlarının 
yaşandığı hastalıklı eski kıta 
olmaktan ileri gidemezdi.

Avusturya'da "göz göre göre" 
yaşanan terör saldırısı

©
 A

A
/A

Ş
K

IN
 K

IY
A

Ğ
A

N
10    ANALYSE ANALYSE    11Dezember 2020 Dezember 2020

Kaddafi Kaya
kaya@haberjournal.at



Ünlü pastane zinciri
Aida'da mali kriz

Avusturya’nın en köklü 
pastane zincirlerinden 
olan "Aida", koronavi-
rüs nedeniyle mali kriz 

yaşıyor. 

Pastane, işlerin nere-
deyse tamamının dur-
durulması nedeniyle 

çalışanların en az üçte birinin 
istifası için bildirimde bu-
lunmak üzere olduğu ve şu-
belerin yarısının Şubat ayına 

kadar kapatılabileceğini bil-
dirdi. Avusturya hükümetinin 
önceki yılın dönemine oranla 
vereceği maddi desteğin, AB 
nedeniyle şirket başına 800 
bin avro ile sınırlanması, pas-
taneyi zor durumda bırakıyor. 

Aileye ait pastane zincirinin 
sözcüsü de belirli rakamları 
kullanarak yaptığı yazılı açık-
lamada, "Aida, Kasım 2019'da 
1,5 milyon ve Aralık 2019'da 
2,5 milyon avro üretti. Kasım 
ayı 1,2 milyon avroya tekabül 
ediyor ve Aralık ayı için yüzde 
50 1,25 milyon avroya tekabül 
ediyor. Yani toplamda 2,5 mil-
yon avronun sadece üçte biri 
yani 800 bin avrosu ödeniyor’’ 

sözleri yaşanılan mali krize 
açıklık getirdi. Sözcü mevcut 
işletme maliyetleri ile Aida'ya 
devam etmenin düşünülemez 
olduğunu anlamak için bir 
ekonomist olmaya gerek ol-
madığını ifade etti.

Bu nedenle "Aida", Turizm 
Bakanı Elisabeth Köstin-
ger ve Maliye Bakanı Gernot 
Blümel'e (her ikisi de ÖVP) 
AB finansman yönergelerinin 
çerçevesinin ötesine geçen bir 
çözüm bulmaları için çağrıda 
bulundu. Aksi takdirde, en az 
yüzde 30'luk titiz işten çıkar-
ma ve 30'dan fazla Aida şube-
sinin yarısının kapanma riski 
olduğu kaydedildi.

Ehliyetler 
telefona
taşınıyor

EKONOMİ

Matura sınavları
ertelendi

Eğitim Bakanı Heinz 
Faßmann (ÖVP) gaze-
tecilere yaptığı açıkla-

mada, sınavların başlangıç ta-
rihinin 3 Mayıs’tan 20 Mayıs’a 
ertelendiğini ve sınav konusu 
Almanca ile başlayacağını du-
yurdu. Son sınav ise 31 Ma-
yıs'ta (İtalyanca) yapılacak.

Ayrıca, Matura öğrencileri 
için işleri kolaylaştıran başka 
düzenlemeler de var: AHS'de 
sözlü Matura için konu alan-
ları kısaltılabilecek, bilimsel 
öncesi veya diploma tezlerinin 
sunulması gerekmeyecek.

Bu yılın aksine yazılı sınav 
sayısı kısıtlı olmayacak. An-
cak öğrencilerin sınav süresi-
ne ek bir saatleri daha olacak. 
Sözlü Matura sınavları ise 7 

Haziran'dan itibaren gerçek-
leştirilecek ve derslerde yete-
rince alınmayan konular sı-
navda  azaltılacak 

Merkezi Matura için 
belirlenen yeni yazılı 
sınav tarihleri:

20 Mayıs: Almanca
21 Mayıs: Matematik
25 Mayıs: İspanyolca, etnik 
grup dilinde anadili sınavı
26 Mayıs: İngilizce
27 Mayıs: Latince, Yunanca
28 Mayıs: Fransızca
31 Mayıs: İtalyanca

GÜNDEM

Ölüm oranı 42 yılın en yüksek seviyesinde

Koronavirüs salgının-
dan kaynaklı ölüm-
lerle, Avusturya'da 

son 42 yılın en yüksek ölüm 
seviyesi görüldü. Statistik 
Austria 16-22 Kasım haftası 
için 2.431 ölüm bildirdi.

Paylaşılan verilerde en son 
1978'de 20-26 Şubat arası 
bir haftalık zaman dilimin-

de 2.516 ölüm sayısıyla bu 
seviyede yüksek sayının elde 
edildiği bilgisi paylaşıldı. 

Statistik Austria’nın verile-
rine göre bu yılın ilk 47 haf-
tasında toplamda 77.662 kişi 
hayatını kaybetti. Bu raka-
mın 2015-2019 ortalamasın-
dan yüzde 6,5 kat daha fazla 
olduğu belirtildi. 

2020'nin 47. takvim hafta-
sında Perşembe günü bildiri-
len 2.431 ölüm, son beş yılın 
ortalamasının yüzde 58 üze-
rinde. Sağlık ve Gıda Güven-
liği Ajansı (AGES), bu hafta 
Covid enfeksiyonundan 568 
kişinin öldüğünü bildirdi.

Yakın geçmişin en yüksek 
değeri ise şiddetli bir grip 

salgının yaygın olduğu 2017 
yılının başında 2.340 ölümle 
(9-15 Ocak) görüldü. 
Statistik Austria Genel Mü-
dürü Tobias Thomas ise, 
yüzde 9,4'lük bir artışla, ha-
yatını kaybeden erkeklerin 
kadınlardan önemli ölçüde 
daha fazla olduğunu (artı 
yüzde 3,9) belirtti.

GÜNDEM

Avusturya'da 2021 baha-
rından itibaren ehliyetini-
zin cep telefonuna kayde-
dilmesi mümkün olacak. 
Ekonomi ve Dijital Bakanı 
Margarete Schramböck, 
düzenleme için kanun de-
ğişikliği çalışmalarına baş-
landığını açıkladı.  

Yapılan açıklamalara göre di-
jital ehliyet, tabiri caizse ateş 
testi olarak adlandırıldı. Daha 
sonra bunun tescil belgesi gibi 
diğer alanlara da genişletilme-
si düşünülmekte. Bunun nede-
ni, Avusturyalıların kontroller 
sırasında gösterebilmeleri için 
yanlarında çok sayıda kimlik 
kartı taşımak zorunda olmala-
rı olduğu vurgulandı.

Projenin uygulanması için 
Motorlu Taşıt Yasası, Ehli-
yet Yasası, Pasaport Yasası ve 
E-Devlet Yasasında yapılacak 
değişiklikler gerekli olacak. 
Dijital ehliyet muhtemelen 
ikinci çeyreğin başında geçer-
li olacak. Kimliği doğrulamak 
için vatandaşlık kartı, belgesi 
veya cep telefonu imzası ge-
rekli olduğu aktarıldı.

Avusturya ön planda
Bakan Schramböck, "Önü-

müzdeki yıl, sürücüler ken-
dilerini trafik kontrollerinde 
kendi akıllı telefonlarıyla, uy-
gulama aracılığıyla rahatlıkla 
tanımlayabilecekler. Avustur-
ya burada bir öncü ve dijital 
ehliyeti ilk uygulayan ülkeler-
den biri. Bu, geleceğin idare-
sine doğru atılan bir adımdır" 
dedi.

Avusturya'da 2019 civarında 
idari prosedürleri işleyebilmek 
için "Digitales Amt" uygula-
ması tanıtıldı. Sürücü ehliyeti 
de gelecekte oraya yüklenecek.

GÜNDEM

Avusturya'da 2021 Merkezi Matura sınavları, 
koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. 

Avusturya'da 
ülkeye 
girişlerde 10 
günlük zorunlu 
karantinayı 
gerektiren ve  19 
Aralık tarihinde 
yürürlüğe 
gireceği 
açıklanan 
uygulamanın, 
10 Ocak tarihine 
kadar sürmesi 
bekleniyor. 

Karantina
zorunluluğu 19 
Aralıkta başlıyor

GÜNDEM
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Zorunlu karantina 
şartı 19 Aralık itiba-
riyle 2 haftalık vaka 

artış insidansı 100'den fazla 
(100.000 kişi başına) olan 
ülkelerden Avusturya’ya giriş 
yapacak kişileri kapsıyor.   

- Karantina şartları
19 Aralık itibariyle Avustur-
ya’ya giriş yapanlar, geldikleri 
ülkelerde negatif test belgesi-
ne sahip olsalar da 5 gün ka-
rantinada kalmak zorundalar. 
Kişi en erken, karantinanın 5. 
gününde test yaptırabilir, test 
sonucunun negatif çıkması 
durumunda karantina zorun-
luluğundan kurtulabilir. 
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Federal hükümetin ko-
ronavirüs ile mücadele 
kapsamındaki kısıtla-

maların gevşetma kararıyla 
beraber, açık hava sporlarına 
24 Aralık'tan itibaren tekrar 
izin verilecek.

Organizatör City of Vienna 
Marketing, belediye binasının 
önündeki 8.300 metrekarelik 
buz pateni pistinin Noel için 
tam zamanında açılacağını 
duyurdu. Yapılan açıklamada, 
"Organizatörün uzun yıllara 
dayanan deneyimi, yenilik-
çi bir güvenlik konsepti ve 
inşaat çalışmalarındaki mu-
azzam çabası, sezonun bu 

erken başlangıcını mümkün 
kılıyor" ifadelerine yer verildi.

 Ludwig: Viyana güçlü 
bir sinyal veriyor

Belediye Başkanı Michael 
Ludwig (SPÖ) ise konuya iliş-
kin yaptığı açıklamada, "Viya-
na, bir kez daha zor koşullar 
altında bile yaşama sevinci, 
sorumlu bir işbirliği ve cesur 
bir geleceğe bakmanın müm-
kün olduğuna dair güçlü bir 
sinyal gönderiyor" dedi.

Öte yandan koronavirüs 
salgını nedeniyle özel güven-
lik önlemlerinin alıncacağı 
duyuruldu.

‘Buz Rüyası’ (Eistraum)
24 Aralık'ta açılıyor

Viyana'da Rathausplatz’daki Noel pazarının koranavirüs nedeniyle bu sene açılmayacak 
olması, Ocak 2020’de açılması beklenen Eistraum buz pateni alanının, 24 Aralık’ta açılması 
planlandığı açıklandı. 
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Sokağa çıkış kısıtlamala-
rı, spor salonlarının ka-
palı olması ile beraber 

gelen soğuk havalar nedeniyle 
evde daha fazla zaman geçir-
meye başladık. Durum böyle 
olunca hareketsiz kalmanın 
getirdiği stres ve can sıkın-
tısıyla beraber alınan kilolar 
sağlığımızı tehdit altına alıyor. 

- Evde bütün gün 
hareketsiz kalınıyor
İnsanların büyük kısmı evde 
bütün gün hareketsiz kalıyor. 
Virüse karşı bağışıklık 
sisteminin güçlü olması 
gerekiyor. Güçlü bağışıklık 
için dengeli beslenmenin 
yanında sporun da çok 
büyük bir etkisi olduğu 
bilimsel bir gerçek. Sürekli 
kapalı alanda kalmak büyük 
stres yaratıyor. Sporun bu 
anlamda da iyileştirici etkisi 

bulunuyor. Düzenli spor 
yapmak uyku düzeninizin de 
iyileştirilmesini sağlar. 

- Ücretsiz online eğitimler 
mevcut
Dijital ortamda gerek bilgisa-
yarınız gerek mobil araçları-
nızda izleyebileceğiniz, ücret-
li-ücretsiz bir çok online spor 
eğitimleri mevcut. Uzmanlar 
tarafından sağlanan bu eğitim 
videolarıyla bireysel ya da aile 
üyelerinizle beraber düzenli 
bir spor programı uygulayabi-
lirsiniz. 

- Çocuklar için önemli
Özellikle yetişkinlere oranla 
daha enerjik ve hareketli olan 
çocuklar, evde yapacakları 
spor aktiviteleriyle teknolo-
jiden uzak zaman geçirebilir. 
Bedenin yorulması çocukların 

iyi uyku almalarına da önemli 
oranda katkı sağlayacaktır.

- Düzenli egzersiz 
yapmanın 5 altın faydası

1- Parlak Bir Cilt
Egzersiz yaptığınızda, vücu-
dunuzda kan akışını arttırır-
sınız. Egzersiz sonrası cildi-
nizde oluşan parlaklık gün 
boyu sürmeyebilir ancak her 
bir egzersizden sonra daha 
parlak bir görünüme kavuşa-
bilirsiniz.

2- Daha az stres
Egzersiz günlük stresten geçi-
ci olarak uzaklaşmanıza yar-
dımcı olur. Yoğun gündelik 
yaşamın dışına çıkarak kendi-
nize odaklanmak stres hissi-
nin azalmasına yardımcı olur. 

3 - Eklem ağrılarında 
azalma

Gün boyu oturmanız nede-
niyle eklemleriniz sertleşmiş-
se, daha sık hareket etmek bu 
sertliğin azalmasına yardımcı 
olacaktır. Hareketsiz eklemler 
sertleşir. 

4- Uyku kalitesini artırır
Egzersiz, vücudunuzun ısı-
sını arttırır. Tekrar normale 
dönerken, rahatlamanızı ve 
uykuya hazır olmanızı sağla-
yacaktır. Aktivite stres sevi-
yenizi de düşüreceği için gece 
uykuya dalmak kolaylaşacak-
tır.

5 - Kilo kontrolü
Egzersiz aşırı kilo almanı-
zı engelleyerek kilo kaybını 
muhafaza etmenize yardımcı 
olur. Fiziksel aktivite kalori 
yakmanızı sağlar. Aktivite ne 
kadar yoğunsa, o kadar çok 
kalori kaybedersiniz.

Evde spor ile hem sağlıklı 
hem de formda kalın

Tüm dünyayı 

etkisi altına alan 

koronavirüsün 

yayılımını 

engellemek için 

alınan tedbir 

kararları, normal 

hayatın akışını 

etkilemeye 

devam ediyor. ©
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Daha uzun
Noel alışverişi
imkanı
Avusturya'da gastronomi ve otel dışındaki 
diğer işletmelerin 7 Aralık'ta yeniden açılması 
kararırıyla beraber, noel öncesi işletmelere 
çalışma saatleri için esneklik getirildi. 

Avusturya Ticaret Odası ve GPA'nı yaptığı anlaşmayla 
birlikte daha önce 10:00.18:00 arası açık olmasına izin 
verilen 8 Aralık dini tatilde işletmeler, istisnai olarak 

09:00 - 19:00 saatleri arasında açık olabilecek.
Noel öncesi iki cumartesi olan 12 ve 19 Aralık tarihlerinde 

ise işletmeler saat 19:00'a kadar hizmet verebilecek.©
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Okullar ve bazı ticari işletmeler 
yeniden hizmete açıldı

Avusturya’da 

hükümet, yeni 

tip koronavirüs 

(Kovid-19) 

ile mücadele 

kapsamında 

yaklaşık iki 

haftadır uygulanan 

sıkı önlemlerin 

bazılarının 7 

Aralık’tan itibaren 

kaldırılmasını 

kararlaştırdı. 

Gastronomi 

işletmeleri ve 

otel, pansiyon 

gibi konaklama 

hizmeti sağlayan 

işletmeler  7  Ocak 

tarihine kadar 

kapalı kalacak.
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Başbakan Sebastian 
Kurz, beraberinde-
ki bakanlarla düzen-

lediği basın toplantısında, 
Kovid-19’la mücadele kap-
samında uygulanan kısıtlama-
lara yönelik yeni düzenleme-
ler hakkında açıklamalarda 
bulundu.

Kurz, günlük vaka sayıla-
rındaki düşüşün sağlık siste-
minde ciddi bir sorun yaşan-
masını önlediğini belirterek, 
halihazırda vaka sayılarının 
hala çok yüksek olduğunu, 
tehlikenin devam ettiğini 
ancak bazı kısıtlamaların 7 
Aralık’tan itibaren kademeli 
olarak kaldırılması kararı al-
dıklarını söyledi.

- Noel öncesi iş yerleri 
açılıyor 
Kurz, haftaya pazartesiden 
itibaren iş yerleri, hizmet 
sektörü, müze ve kütüphane-
lerin maske kullanımı, mesafe 
ve hijyen kurallarına uymak 
koşuluyla yeniden açılacağını 
bildirdi.

Tüm gün boyunca uygula-

nan dışarı çıkma kısıtlaması-
nın 20:00-06:00 saatlerinde 
geçerli olacağını ifade eden 
Kurz, bir ailenin bir başka 
aileyi ziyaret etmesi gibi özel 
görüşmelere de müsaade edi-
leceğini bildirdi.

Kurz, ilk ve ortaokulların 
belirli tedbirler altında pazar-
tesiden itibaren yeniden açıla-
cağı, lise ve üniversite hazırlık 
sınıflarındaki öğrencilerin bir 
müddet daha uzaktan eğitim 
yoluyla öğrenimlerini sürdü-
receğini belirtti.

- Noel tatili vurgusu
Halihazırda hala sıkı tedbirle-
rin uygulanmasının önemine 
dikkati çeken Kurz, özellikle 
hem mevcut önlemler hem de 
bütün toplumun test edilme-
si gibi yöntemlerle, Noel ve 
sonrasındaki tatil döneminin 
daha güvende geçirilmesi ve 
bu süreçte 10 kişinin bir araya 
gelebilmesinin hedeflendiğini 
aktardı.

- Avusturya kayak 
sezonunu açıyor

Avrupa Birliği (AB) içinde yo-
ğun tartışmalara neden olan 
kış turizmi konusuna da de-
ğinen Kurz, 24 Aralık'tan iti-
baren bazı spor faaliyetlerine 
izin verileceğini, bu kapsamda 
kayak sezonunun da özellikle 
yerli turistler için başlayacağı-
nı söyledi.

Başbakan Kurz, yeme içme 
sektörü, turizm ve kültürel 
faaliyetlerin yeniden hizme-
te girebilmesi için en erken 7 
Ocak tarihine işaret ederek, 
bu alanlarda faaliyet gösteren 
işletmelerin bir süre daha ka-
palı kalacağını dile getirdi.

- Noel dönüşü karantina 
uygulaması
Noel tatilini yurt dışında ge-
çirecekler için sınır kontrolle-
rinin artırılacağını ifade eden 
Kurz, özellikle aralık ayının 
ortası ve ocak ayının ikinci 
haftasına kadar yurt dışından 
gelenlere 10 günlük karantina 
uygulanacağına, vatandaşların 
en erken karantinanın 5’inci 
gününde test yaptırılabilecek-
lerine dikkati çekti.
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Halkın Kovid-19 test-
lerine yoğun ilgi 
gösterdiği gözlemle-

nirken, hükümet toplu testle 
genel bir salgın haritası ortaya 
çıkarmayı hedefliyor.
Test merkezlerinin işleyişini 
Avusturya ordusu üstlenir-
ken, basından sorumlu Bin-
başı Martin Malinowski, AA 
muhabirine, Viyana’nın en 
büyük kapalı konser salonu 
Stadthalle’de yapılan toplu 
Kovid-19 çalışmalarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu.
Malinowski, test için öncelikli 
olarak kayıt için hazırlanmış 
olan internet sayfasından ka-
yıt yapılması gerektiğini, bu 
işlemin sonrasında kendileri-
ne bir sıra verildiğini anlattı.

Söz konusu işlemin sonrasın-
da kişisel bilgiler ve sıra nu-
marasının yer aldığı belgenin 
çıktısını alarak test merkezine 
gelinmesi gerektiğini aktaran 
Malinowski, test merkez-
lerinde gelenlerin yetkililer 
tarafından yönlendirildiğini 
söyledi.

"Hızlı Kovid-19 testi 
15-20 dakikada 
sonuçlanıyor"
Malinowski, "Gelenler burada 
hızlı test olarak adlandırılan 
testten geçiyorlar ve testin so-
nucu yaklaşık 15-20 dakika 
içinde belli oluyor. Bu süre zar-
fından test yapılan kişi burada 
sonucu bekliyor. Eğer bu test 
pozitif sonuçlanmışsa o zaman 

PCR test yapılması gerekiyor, 
o da burada gerçekleştiriliyor. 
Eğer bu test (PCR) negatif so-
nuçlanmışsa o kişi gidebiliyor, 
yok eğer pozitif sonuçlanmışsa 
bir belge oluşturuluyor ve 10 
gün karantinada kalması gere-
kiyor." diye konuştu.
Herkesin test yaptırmaya gel-
mesinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Malinowski, "Her-
hangi bir semptomu olmayan 
kişiler de dahil ne kadar çok 
test yapılırsa, vakaların izole 
olması sağlanır ve virüsün ya-
yılması önlenmiş olur. Bu bi-
zim için çok önemli, bu nedenle 
bütün halkı testten geçirmek 
istiyoruz." dedi.

Başkent Viyana'nın 3 noktasında kurulan test merkezlerinde 4-13 Aralık tarihlerinde hızlı 
Kovid-19 testi yaptırılabilecek. Ücretsiz test için www.österreich-testet.at web adresinden 
kayıt yaptırabilirsiniz.

Viyana'da ücretsiz testler başladı:
Son tarih 13 Aralık
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Viyana'da üç yerde 
test yaptırabilirsiniz:

Messe Wien:
Hallen A,C  Messeplatz 2, 
1020 Wien

Marx Halle:
Karl-Farkas-Gasse 19,
1030 Wien

Wiener Stadthalle:
Roland-Rainer-Platz 1, 
1150 Wien

Test caddeleri her gün sa-
bah 8’den akşam 18’e kadar 
açıktır.



Artık evlerimizde daha 
çok koronavirüslü var! 
Dünyayla birlikte ülke-

mizde de her geçen gün hızı-
nı artırarak yayılımına devam 
eden Covid-19 enfeksiyonunun 
hemen her haneden bir kişinin 
hastalığa yakalanmaya başla-
masına doğru evrildiğini belir-
ten Acıbadem Taksim Hasta-
nesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Çağrı Büke "Covid-19 
PCR testi ile tanı konulan ol-
guların neredeyse ortalama 
yüzde 80'e yakın bir kısmının 
tedavilerinin evde yürütülebile-
cek düzeyde olduğu gerçeği göz 
önüne alındığında Covid-19'un 
önemli bulaşma ortamının ar-
tık ev ortamları ve aynı ev or-
tamını paylaşan kişiler olduğu 
da unutulmamalıdır. Bu durum 
Covid-19 pozitif bir olgu ile 
aynı ev ortamında dikkat edil-
mesi gerekenlerin neler olması 
gerektiğini gözden geçirmeye 
bizleri itmektedir" diyor. Peki 
Covid-19'lu hasta ile aynı evde 
yaşamanın bir an bile ihmal 
edilmemesi gereken kuralları 
neler?

AYRI ODA ŞART
Covid-19 testi pozitif çıkan bir 
kişinin, bir süre boyunca ayrı 
bir odada yaşamını sürdürmesi 
şart. Hastanın odasının kapısı 
her zaman kapalı olmalı, ye-
meğini diğer aile bireylerinden 
farklı olarak kendisi için belirli 
bir süreyle ayrılmış olan söz ko-
nusu odada yemelidir.

ODAYA MASKEYLE 
GIRILMELI
Hasta kişinin odasına kimse 
zorunlu olmadıkça girmemeli, 
hasta kişi de zorunlu haller 
dışında bu odadan dışarıya 
çıkmamalıdır. Covid-19 test 
sonucu pozitif olan kişinin 
odasına girilmek zorunda 
kalındığında herkesin hem 
ağzı hem de burnu kapatacak 
şekilde maske kullanması 
gereklidir. Bir anlığına bile olsa 
maskenin ihmal edilmemesi 
ve sosyal mesafeye dikkat 
edilmesi gerekir.

BANYO HER 
KULLANIMDAN SONRA 
TEMIZLENMELI
Tuvalet ve yıkanma ihtiyacı için 
mümkün ise hasta olan kişiye 
ayrı bir banyo/tuvalet sağlan-
malıdır. Eğer bu mümkün ola-
mıyor ve aynı banyo-tuvalet di-
ğer aile bireyleri ile paylaşılıyor 
ise hasta kişinin her banyo-tu-
valeti kullanmasından son-
ra yer, yüzey, tuvalet, lavabo, 
çeşme muslukları ve duş alanı 
dezenfektan ile silinmeli ve te-
mizlenmelidir.

ÇAMAŞIRLAR VE YIYECEK 
EŞYALARI AYRILMALI
Covid-19 test sonucu pozitif 
olan kişinin çamaşırları ve bar-
dak, tabak, çatal, bıçak, kaşık 
vb. gibi kullandığı eşyalar ayrıl-
malıdır. Çamaşırları ayrı olarak 
ve makinede, yemek için kul-
landığı eşyalar da kullanım son-
rası deterjan ve su ile makinada 
ya da elde yıkanmalıdır.

ORTAK ALANLARA 
TEMASTAN SONRA ELLER 
YIKANMALI
Aynı ev ortamını paylaşan her-
kesin eller ile ortak temas edi-
len yüzeylere temastan hemen 
sonra, yemek öncesi, yemek 
sonrası, tuvalet sonrası, yemek 
hazırlamadan önce yemek ha-
zırladıktan sonra, Covid-19 
pozitif kişinin eşyaları ile temas 
sonrası ve gerektiği her durum-
da 20 saniye boyunca eller sa-
bun ve su ile yıkanmalıdır. El 
temizliği için gerektiğinde el 
antiseptiklerinden de yararla-
nılabilir.

HASTA EVDE MASKE 
TAKMALI
Covid-19 hastası, bulunduğu 
odadan zorunlu hallerde dışarı 
diğer odalara gideceğinde ya da 
banyoya, tuvalete gidecek oldu-
ğunda ağız ve burun kapalı ola-
cak şekilde maskesini takarak 
ev içerisinde hareket etmelidir.

Yüzeyler sık sık temizlenmeli
Kapı kolları, elektrik düğme-

leri gibi el temasının olabildiği 
tüm yüzeyler temas sonrası 
dezenfektan ve deterjanlı su ile 
silinmelidir.

HAVLU MUTLAKA AYRI 
OLMALI
Havlular bulaş riskinin yüksek 
olduğu eşyalar olduğundan, 
normal durumlarda da evdeki 
herkesin havlusu ayrı olma-
lı. Özellikle de evde Covid-19 
hastası var ise, hiçbir şekilde 
havlu ortak kullanılmamalı. 
Ayrı bir havlu olmalı ya da kâğıt 
havlu kullanması sağlanmalıdır. 

Kâğıt havlu ve tuvalet kâğıtları 
ayrı poşetler içerisine atılmalı 
ve sonunda ağzı bağlanarak çöp 
poşetlerine atılmalıdır.

YASTIK YÜZLERI HER GÜN 
DEĞIŞTIRILMELI
Covid-19 hastasının yastık 
yüzleri her gün değiştirilmeli 
ve makinede en az 60 derecede 
ısıyla yıkanmalı, nevresimleri 
de üç günde bir değiştirilmeli 
ve yine en az 60 derecede yı-
kanmalıdır.

EV DÜZENLI 
HAVALANDIRILMALI
Covid-19 pozitif kişinin bu-
lunduğu oda ve evin mümkün 
olan tüm alanları günde birkaç 
dakika ve belirli süre ile hava-
landırılmalıdır. Ayrıca Covid 
olmayan ev halkı kesinlikle 
'geçmiş olsun' ziyaretine kim-
seyi kabul etmemelidir. Çünkü 
ev ziyareti bulaş riskinin en 
yüksek olduğu ortamlardan bi-
risi! Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Çağrı Büke "Bu uy-
gulamalar Covid-19 testi nega-
tifleştikten sonra bir süre daha 
sürdürülmeli, test yapılmamış 
ise semptomlar tamamen geç-
tikten 48 saat sonrasına kadar 
ya da semptom başlangıcından 
sonraki ortalama 14 güne ka-
dar devam ettirilmesi gerek-
lidir. Ancak bu virüsün bazen 
daha uzun süre ile vücuttan 
atılımının devam edebileceği 
de akıldan çıkartılmamalıdır" 
diyor.

Covid-19 hastası
bulunan evlerde 
dikkat edilmesi
gerekenler 
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Kovid-19, kadına yönelik
şiddeti körükledi

Kadına yönelik şiddet 
küresel boyutta top-
lumsal sorun olmaya 

devam ederken, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını-
nın, bu sorunu daha ciddi bo-
yuta taşıdığı görülüyor. 

AA muhabirinin "25 Ka-
sım  Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele 
ve Dayanışma Günü" vesile-
siyle Dünya Bankası istatis-
tiklerinden  derlediği bilgilere 
göre, "küresel  salgın" olarak 
tanımlanan kadına şiddet, her 
3 kadından 1'ini etkiliyor. 
Dünya genelinde kadınların 
yüzde 35'i eşleri  tarafından 
fiziksel ve/veya cinsel şiddete 
maruz kalırken, kadın cina-
yetlerinin yüzde 38'i de eşler 
tarafından gerçekleştiriliyor. 
Günde ortalama 137 kadının 
canına bir aile bireyi tarafın-
dan kıyılırken, şiddete uğra-
yan kadınların yüzde 40'ından 
azı yardım talebinde bulunu-
yor. 

İnsan kaçakçılığına ma-

ruz kalan 
kurbanların 
yaklaşık 
yüzde 49'u 
kadınlardan 

oluşurken, 
genç kızların 
da dahil 
edilmesiyle 
bu oran 

yüzde 72'lere 
kadar yükseliyor. 

Kadına şiddet ge-
lişmekte olan ülke-

leri aşarak gelişmiş 
ülkelerde de boy göstermeye 
devam ederken, şiddet ka-
dınlarda depresyon, kürtaj 
ve genel sağlık sorunlarını da 
beraberinde getiriyor. 

- Kovid-19 aile içi şiddeti 
tetikledi

Veriler, halihazırda 155 ül-
kede aile içi şiddete karşı ya-
saların yürürlükte olduğuna 
işaret ediyor. Bu ülkelerdeki 
yasaların uluslararası stan-
dartlara uygunluğuna ilişkin 
soru işaretleri bulunurken, 
uygulamalarda da sıklıkla ek-
siklikler olduğu gözlemleni-
yor. 

Öte yandan, Birleşmiş Mil-
letler Kadın Birimi,  Çin'in 
Hubey eyaletine bağlı Vuhan 
kentinde ortaya çıkan ve dün-
ya  geneline yayılan yeni tip 
koronavirüsün (Kovid-19), 
sağlık sıkıntılarının yanı sıra 
sosyal ve ekonomik düzeni de 
derinden etkileyerek  aile içi 
şiddeti de körüklediğine dik-
kati çekiyor.

Birim, "Gölge Pandemi" 
olarak tanımladığı Kovid-19 
sonrasında aile içi şiddette ar-
tışın, henüz tam olarak tespit 
edilemese de  en az yüzde 25 
civarında olduğunu açıkladı.
  Kovid-19 döneminde uygu-

lanan tecrit politikalarıyla ki-
şilerin daha fazla evden çalış-
maya başlamasının ardından, 
bazı ülkelerde aile içi şiddet 
için bulunan ulusal yardım 
hatlarına çağrılar 5 kat arttı.
  Hareketin kısıtlanması, sos-
yal izolasyon ve ekonomik 
güvensizlik, kadınlar arasında 
kırılganlığın  ve  ev içi şiddet 
vakalarının artmasına neden 
olurken, çoğu kadın da şiddet 
uygulayıcısıyla aynı evde izole 
olmak zorunda kaldı.
Aynı zamanda Kovid-19 ne-
deniyle şiddete maruz kalan 
kadınların başvuracağı mer-
kezlerin de hizmetlerinde ak-
sama oldu.

- Kadınlar arasında iş kay-
bı daha fazla

Kısıtlamalar ve karanti-
na  nedeniyle kadınların işini 
kaybetme riskinin erkeklere 
oranla daha fazla olduğu da 
ortaya çıktı.

Kayıt dışı ekonomik sektör-
de çalışan kadınların oranının 
yüzde 60'ları bulması, pan-
deminin milyonlarca kadının 
işini kaybetmesine ve yoksul-
luğa sürüklenmesine yol açtı.

"Karşılıksız bakım" olarak 
da tanımlanan ve evde okula 
gidemeyen çocuklar,  bakı-
ma muhtaç duyan yaşlılar ile 
gündelik iş yükü gibi hususla-
rı kapsayan bakım, yoğunluk-
lu olarak kadınlar  tarafından 
üstleniyor.

Bu nedenle  Kovid-19, ka-
dınlar üzerindeki hem duygu-
sal yükü hem de cinsiyet ayrı-
mını derinleştirdi. Karşılıksız 
bakım görevlerini üstlenen 
kadınlar arasında iş kaybı ora-
nı daha yüksek seyretti.

- Kadınlar sağlık sektörün-
de ön safhalarda 

 Öte yandan, dünya genelin-

de sağlık çalışanlarının yüzde 
70'i, hemşirelerin de yüzde 
80'i kadınlardan oluşuyor.

Bu nedenle  sağlık sektö-
rünün ön safhalarında ça-
lışan  kadınların, hastalarla 
daha yakın ve uzun temasta 
bulunmaları, ilave risk faktörü 
haline gelmiş durumda. Dün-
ya genelinde Kovid-19 kapan 
kadın sağlık çalışanı oranının 
erkeklerin iki katı olduğu tah-
min ediliyor.

Diğer taraftan pandeminin 
ekonomik etkilerinin daha 
fazla kadının cinsel istismara 
uğramasına yol  açacağı düşü-
nülürken, ekonomik kaygılar 
ve zorlu yaşam koşullarının 
"çocuk gelin" sayılarını da ar-
tırabileceği düşünülüyor.  

- Acil önlem alınması 
gerekiyor
Yaklaşık 48 ülkenin Ko-
vid-19'un bu yönde etkileriyle 
mücadele etmek için yeni ted-
birler uygulamaya koyduğu 
kaydedilirken, bunun yetersiz 
olduğu ve acilen daha fazla 
önlem alınması gerektiği uya-
rısı yapılıyor. 

Genel anlamda, kadına şid-
detle mücadele bağlamında 
"toplumsal düzeyde"  çok aşa-
malı ve çok taraflı yaklaşımın 
benimsenmesi gerektiği ifade 
ediliyor. 

Bu çerçevede, cinsiyet rol-
leri ile toplumsal değerlerin 
eşitlik temelinde gözden geçi-
rilmesi ve şiddete neden olan 
temel faktörlerin ele alınması 
önem taşıyor.

Kovid-19 salgının  özellikle 
kadınlar üzerindeki etkileri 
ise kadına şiddetle mücadele-
de uzun yıllar boyunca yoğun 
çabalar  sonucu elde edilen 
ilerlemenin yok olabileceği-
ne işaret ediyor.
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Bezahlte Anzeige

Jetzt testen wir fix, 
dann riskieren wir nix.

Anmeldung unter: www.oesterreich-testet.at
Allgemeine Informationen unter: wien.gv.at/covid-massentest

Lass’ dich bis 13.12. (8 bis 18 Uhr) kostenlos auf das Coronavirus testen!

• Für Wienerinnen und Wiener in der Messe Wien (2. Bezirk), Marx-Halle (3. Bezirk) 
 oder Wiener Stadthalle (15. Bezirk) 
• e-card und amtlichen Lichtbildausweis sowie die ausgedruckte Bestätigung  
 der Online-Anmeldung (unter www.oesterreich-testet.at) mitnehmen!
•  Messe Wien: Keine Anmeldung erforderlich!  
 
Auch bei einem negativen Testergebnis gilt weiterhin:  
Abstand halten, Hände waschen und Maske tragen. 
 
Wenn du dich krank fühlst oder Symptome hast, komme nicht  
in die Teststation, sondern rufe die Gesundheitshotline 1450.
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