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Avrupa'da derin bir dönüşümün tam
zamanıdır...

Avrupa İçin Derin Siyasi Dönüşüm Zamanı
Göçmenler yaklaşık 60 yıldır Avrupa’da yaşamlarını sürdürmektedirler. Avrupalı politikacılar,
göçmenlerin, gittikleri ülkelere yerleşmiş olduklarını bildikleri halde, beraber yaşamı düzenleyecek
istikrarlı politikalar üretip hayata geçirememişlerdir. Böylece hem yaşadıkları ülkeye hem de o ülkenin
ayrılmaz parçası olan göçmenlere generasyonlar boyunca zarar vermişlerdir. İkinci ve üçüncü
kuşaktan gençlerin ayrımcılık ve dışlanmışlık nedeniyle yaşadıkları psikolojik şiddet, onlarda fiziksel
şiddete neden olmaktadır. Yasalara göre Fransız, Alman veya Belçika vatandaşı olan gençler, gerçek
hayatta fırsat eşitliğini tam olarak göremedikleri için, hak arayışlarını da bazen Fransa örneğindeki gibi
o ülkeye aitlermiş gibi göstermemektedirler.
Alman halkı Almanya’nın göçmen ülkesi olduğu realitesini hala kavrayamamamıştır
Almanya’da zaman zaman üçüncü ve dördüncü generasayondan çocuklara hala „Nereden geldiği?“
ya da „Ne zaman kendi ülkesine döneceği?“ sorusunun sorulması da, Alman halkının aslında,
Almanya’nın göçmen ülkesi olduğu realitesini hala kavrayamamasından kaynaklanmaktadır. Elbette ki,
bu noktada Alman politikacılarının taşın altına ellerini koyarak kendilerine dönüp, yaptıkları politikaları
tekrar incelemesi gerekmektedir.
Göçmenlerin yaşadıkları sorunlar, yaşadıkları ülkeden bağımsız Avrupa’nın ortak sorunudur
Beş milyon insanı, 717 banliyöye tıkan yanlış Fransız göçmen politikası, %30'lara varan işsizlik,
gençlerin % 43'nün diplomasız olması bugün yüksek suç oranı olarak geri dönmektedir. Almanya ile
karşılaştırıldığında, göçmenlerin yaşadıkları sorunların neredeyse yüzdelerinin bile aynı olması,
sorunların yalnız Fransa'nın, Almanya’nın veya diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sorunları şeklinde
algılamaktan ziyade, tüm Avrupa'nın sorunu olarak görmek gerektiği gerçeğini gözler önüne
sermektedir. Çünkü, ulusal sınırlar kalktıkça, Avrupa ülkelerinde yaşanan sorunlar da siyasi, ekonomik
ve toplumsal düzeylerde ortaklaşmalar gözlenmektedir. Göçmenlerin yalnız yasalar karşısında değil,
pratikte de eşit vatandaşlar olarak kabullenilmesi için Avrupa'nın derin bir siyasi dönüşüm yaşaması
gerekmektedir.
Hepimizin yaşanacak tek bir yaşamı var
Bir anne olarak, dört yaşındaki oğlum Arda’nın ve bir vatandaş olarak Arda gibi sorumluluğunu içimde
hissettiğim, diğer çocukların burada kayıp kuşak olmasına hem vicdanım, hem beynim, hem de
yüreğim çılık çığlığa hayır diyor.
Göçmenler olarak modası geçmiş bir mazi ile bilinmeyen bir gelecek arasında sıkışıp kalmış bir
yaşamı terk etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın bu ülkede daha huzurlu yaşaması ve
bir Avrupalı Türk olarak eşit haklara sahip olmaları için, bizim hemen şimdi ve ısrarcı bir şekilde
değişmesi gereken konular üzerine gitmemiz gerekmektedir.
Her ne kadar siyaset bazen düş kırıklığı yaratmış olsa da, demokraside barışcı ve kalıcı bir değişim
için tek yol yine siyasettir. Ayrıca bana göre siyaset, olanaksızı olanaklı kılan tek sanattır.

Hepimizin yaşanacak tek bir yaşamı olduğunun bilinciyle, gelin bu siyasi dönüşüm sürecinde bizler de
siyasi partilerde aktif olarak, üzerimize düşen görevi üstlenelim ve geleceğimizi kendimiz yazalım.
Dostlukla ve sevgiyle kalın
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (13)
1 Kültürler arasi güzel köprüler kuruyorsu
Yazan Mehmet Kaya, 09-10-2007 00:27
Susam hanim, siz hem kültürler arasi hemde insanlar arasi güzel köprüler kuran harika bir
insansiniz. Sizi kutlarim. Basarilarinizin devamini dilerim.
2 Yazan N. Fusun Toraman, 08-10-2007 10:16
Dilerim hakli cabalarin sonuc verir. Teorik ile uygulamayı birlestirebilmek, dusunceleri
yasama uyarlayabilmek, sonuca kisa zamanda, olmasi gerektigi sekilde ve etkin bicimde
ulasabilmekte cok onemli. Yasanan sorunlari dile getirmek guzel, ancak basarinin anahtari,
cozum onerileri uretebilmek, sunabilmek ve uygulamaya koyabilmek. Bunu basarmak icin,
senin de onerdigin gibi yasanilan toplumdaki aktiflik duzeyini arttirmak gerekli. Basarilar
diliyorum sana ve cevrendeki herkese.
3 Yazan Mesut Hastürk, 08-10-2007 09:56
Selam Susam,
Yazini okudum.Konu tartisilmak durumunda ancak bizim entellektüel platform sorunumuz
da var, örnegin cok iyi örgütlü sanat, siyaset, kültür ve medya organlarimiz yok. Dolayisi ile
fikirler adeta bir seferligine mahsus kaliyor. Keske bunlari daha genis platformlarda tatisma
ve islema olanagi olsa.
4 Yazan Bahadir Kaleagasi, 08-10-2007 09:48
Sevgili Susam, çok guzel dusunce ve oneriler. Tebrik ederim.
5 Hamfendi cok hakli lakin
Yazan Hulusi, 08-10-2007 09:33
Bugün itibari ile sadece berlinden örnek vericek olursak, Secilmis olan millet vekillerine bir
bakalim. Onlari secen insanlarimiz dertlerine care bulmak icin sectiler, Okullarda
yasadiklari sorunlari, Meslek egitimindeki yasanan basi boslugu hafifletmek icin sectiler.
Ben görüyorumki hic bir millet vekili artik kendisini bir göcmen olarak degilde vatandasi
oldugu ülkenin menfaatlerini gözetleyen, ve göcmenlerden bir sekilde kendisini soyutlamis

olarak görmelerinden artik insanimizin kendi secmis oldugu millet vekillerine dahi
güveninin kalmadigi ve Onlarca derneklerin kendilerine üye toplamaktan baska bir ise
yaramadigini görmek bizleri malesef üzüyor Burada Susam hanim ve Ounun gibi duyarli
kendisini halkina ve gelecegi olarak gördügü cocuklarimiza ve genclerimize adamis birkac
duyarli insanimiz sayesinde hala mücadelemizi veriyorsak bunu onlara tesekür ederek
baslamaliyiz ve herzaman yanlarinda oldugumuzuda belirterek yola devam etmeliyiz. Susam
hanim tebrik ediyorum devam etmenizi diliyorum saygilarimla.
H.S
6 Göçmene bakış
Yazan Serkan e, 08-10-2007 08:32
sevgili Susam Hanım
yazınızın içeriğine tamamen katılıyorum.Bence 3.nesile kadar olan kayıp kuşakların
sırtındaki bu yük çok ağır.bizim için ise şu anda yapabileceğimiz en mantıklı şey
mücadeleye devam edip bir sonraki neslilleri yani çocularımızı Avrupa'da onların hayatlarını
bir nebze olsun kolaylaştıracak biçimde hazırlamaktır.
Bunun yolu ise önce eğitilmiş,okuyan, farklı yabancı dilleri öğrenen, zihnini dünyaya
açmış,sanata ve doğaya duyarlı,aydın bir kuşak yaratmaktan geçiyor.
Bunun ise şu andaki devlet politikaları ile olmayacağı açıktır
Anne babalalar lütfen artık uyanalım.İnsiyatifi elimize alalım ve çocuklarımızın
geleceklerini bu doğrultuda şekillendirelim
sevgilerimle
serkan
7 Sizi okumak güzel
Yazan Ertan Tas, 08-10-2007 00:06
Biraz önce hakkinizda yazilan yorumlari görünce bende merakla yazinizi okudum. Bu ne
hassasiyet Susam hanim, neredeyse sorunlarin hepsine deginmissiniz. Ben sizi gazetelerden
cikan köse yazilarinizdan biliyorum. Hemde cok keyifle okuyorum. Sizin annenize babaniza
helal olsun, bukadar dolu, bu kadar temiz ve duru sizi örnek bir insan olarak
yetistirebildikleri icin. Iyiki varsiniz
8 Sadece Konusmuyor, ayni zamanda da yapiy
Yazan Lale Yildiz, 07-10-2007 23:41
Susam hanim, sizinle Türk evinde karsilasmistik. Nasil ilgiyle beni dinleyip, kizma yardimci
olmustunuz, meslek egitim yeri bulmasi icin. Her gün size kizimla birlikte dua ediyoruz.
Sizi gece gündüz, hafta sonu hep rahatsiz ettik yer buluncaya kadar. Bize karsi hep cok kibar
ve iyi davrandiniz. Allah oglunuzu size bagislasin, ve mutlulugunuz hic eksilmesin.
9 Bizmi politikada aktif olalim?
Yazan Aysun, 07-10-2007 23:51
Biz habire dizi izleyen, yorumsuz yasayan küskün insanlariz. Politika bizi tanimiyor Susam
hanim. Vekillerimize söyleyinde tenezül edip, bankalardaki ikinci islerini birakip biraz
bizim sorunlarimizi görsünler. Halkin icinden olmayan vekilleri artik biz istemiyoruz. Sakin
siz degismeyin, ama sakin. Farkinizi hep böyle koruyun
10 Bu ülke bizi bitirdi
Yazan Hasan Yanbakan, 07-10-2007 23:26
Ben artik kizim bu ülkede bu yarim Almancamla önyargilardan biktim. Tam 38 yildir

burada yasiyorum. Kizim diyorum, kusuruma bakma, seni cok seviyoruz ve senin yasinda
cocuklarim var. Sana her zaman buradaki Türkler olarak destegimiz sonsuz. Allah korusun,
emeklerin bosa cikmasin.
11 Haklisiniz
Yazan Ayla Degirmenci, 07-10-2007 23:25
Susam hanim, görüslerinize tamamen katiliyorum. Maalesef Türklerin burada temsil sorunu
var. Herkes kendi cebine ve cikarina calistigi icin sizin gibi icten birisini bulmak cok zor.
Kim düsünecek cocugunu. Zaten politikayla ugrasanlarin cogu kastre olmus cocuklari
mocuklari yok, ve onlarida bahsettiginiz konular hic ilgilendirmiyor, bence.
12 Calismalarinizi Taktirle Takib Ediyoruz
Yazan Nergiz Ersezen, 07-10-2007 10:55
Sevgili Susam hanim,
sizin calismalarinizi taa Türkiye`den yakinen basin üzerinden takip ediyoruz. Hem anne hem
bir kadin olarak kendime samimiyetle örnek aldigim ve kizima örnek gösterdigim tek
insansinz. Milletvekillerimizden daha cok calistiginizi akrabalarim hep gururla anlatiyor.
Ayaginiza tas degmesin. Sevgilerimizle...
13 Susam Hanıma katiliyorum
Yazan nedime g, 07-10-2007 07:53
artik göcmenler icin daha fazla seyler yapmanin zamani gelmiste geciyor lafla peynir gemisi
yürümüyor colugumuzun cocugumuzun gelecegi icin yapilan siyaseti neden
desteklemeyelim destekleriz. saygilarimla nedime g.

