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Siyasi ve kültürel düşmanlıklar da
aşılır...

Siyasi ve kültürel düşmanlıkları aşmak kucaklayıcı olmaktan geçer
Batı ile Doğu arasındaki ayrım son yıllarda iyice derinleşmiştir. Göçmenler kendilerini hem geldikleri
kültüre hem de yaşadıkları ülkenin kültürüne ait görmektedirler. Bu iki kültür arasında kalmış insanların
durumuyla ciddi anlamda maalesef kimse ilgilenmemektedir.
Irkçı ve ayırımcı hareketler tırmanmaktadır
Demokrasi, insan hakları, hoşgörü, çok kültürlülük gibi konuları dilinden düşürmeyen Avrupa'yı, en
gelişmiş ülkelerinde en ileri boyutlarda yaşanan ırkçı ve ayırımcı hareketler, ne yazık ki giderek
yaşanılmaz bir kıta haline getirmektedir. Irkçılık, devlet dairelerine, eğitim kurumlarına, siyasi parti
organlarına veya fabrikaların yönetimlerine kadar sızmış, hatta o kadar sıradanlaşmışdır ki, insanlar
yaptıkları işin veya söyledikleri sözün ırkçılık olduğunun farkında bile değillerdir. Sadece Almanya'da
2006 yılında meydana gelen ırkçı ve yabancı düşmanı saldırıların sayısının 30 bini bulması olayın
hangi boyutlara ulaşmış olduğunun da bir göstergesidir.

Kişilerin kendi kültürel değerlerine sahip çıkması onları yaşamla barışık kılar
Devlet elbette temel haklar ve demokratik ahlak konusunda ısrarcı olmalıdır. Eğitimin hedefi yalnızca
ekonomik refah değildir. Eğitim, insanlara yaşadığı toplumun kültürel değerlerine sahip çıkmasını ve
bu sayede kendisinin bir değeri olduğu hissini kazanmasını sağlamalıdır.
Almanya göçmenlere daha fazla fırsat eşitliği vermelidir
Entegrasyon zamana bırakılarak çözülemez. Soruna samimi yaklaşarak, göçmen gençlerin Avrupa‘nın
geleceği olduğunu kabullenerek, bu gelecek onlara hissettirilerek ve gerçek anlamda yaşamın her
alanında fırsat eşitliği verilerek, bu kriz aşılabilir. Başta Almanya olmak üzere hiç bir Avrupa ülkesinin
tek bir genci kaybetme lüksü yoktur.
Dostlukla ve sevgiyle kalın.
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:

"Avrupa'da derin bir dönüşümün tam zamanıdır..."
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (9)
1 Fosiller yüzündan irkciliga ugruyoruz
Yazan sami Düz, 03-11-2007 16:24
Sati örgütü baskanlari fosillesmis, cok cahil. Sadece parayi düsünüyorlar. Onlar oldugu
sürece biz daha cok irkciliga maruz kaliriz
2 göcmen kökenli akademisyenlerin potansiy
Yazan Zeki Cagdas, 01-11-2007 20:04
Merhaba Susam hanim, yazilarini takip ediyorum. Ben göcmen politikalarinin al yapisini
(yani teorik yanini) olusturabilecek, göcmen kökenli akademisyenlerin var oldugunu biliyor
ve bu potansiyelin kullanilmadigini düsünüyorum. Parlementoda calisan göcmen kökenli
milletvekillerinin böyle zengin bir kaynaktan yararlanarak politikalarini olusturduklarini bir
düsünseize, ne kadar güzel olurdu. Bu kaynagi teskil eden bizler, fikir üretimini maalesef ...
ve digerlerine birakmis durumdayiz. Bunu degistirmek aslinda bizim elimizde diye
düsünüyorum. Zamaniniz oldugunda fikir alisverisinde bulunabilirsek sevinirim. Selamlar
Zeki Cagdas
3 Bu internet sayfasini kutluyorum
Yazan Dilek Sapan, 01-11-2007 18:02
Bu internet sayfasinin yaraticisi kim bilmiyorum, ama sunu tahmin ediyorum ki zeki ve
buradaki Türklere destek veren birisi ve ayni zamanda cok güzel bir insan olmali. Susam
hanim yazarlariniz icerisinde en cok severek okudugum insan. Cok birikimli ve saygi deger.
Tasekkürler sayin doktor Susam hanim ve bu sayfanin yaraticisi olan güzel insan.
4 IRKCI AYRIMCI YABANCI
Yazan Hulusi, 01-11-2007 01:51
Birakin Avrupayi Dünyanin hic bir ülkesinde, bu kelime SIKCA kullanilmiyor YABANCI!
Almanlar cok gergin, malesef üzülerek söylüyorum gercek bu. Gerginler ve halá
kabullenemediler, Almanyada yasayanlari Göcmen gözü ile degil YABANCI gözü ile
görmeye de devam edicekler. Cok kez Devlet dairelerinde ASIK suratlar görmektense,
oralara gitmek istemeyen benim gibi bircok insanlar var bu bir gercektir. UYUM konusuna
ise, birkac Türk dernegi ve medyanin da biraz katkisi ile zorla da olsa birseyler yapilmaya
calisiliyor. Bu konuda post gazetesinde sürekli susam hanim'in yazilari yayinlandi acaba kac
yetkili okudu ve arkasinda durdular soruyorum. Alman kurumlari, fikirleri ortaya atiyor
biraz da maddi destek hepsi bu, peki kimler bunlari isleticek ve kime karsi? farkindalar mi
acaba. Susam hanimi tebrik ederim, bu gibi konulari sürekli gündemde tuttugu icin

kendisine tesekür ediyorum. Biz neyiz bu ülkede? acaba kimler artik yeter diyipte gercekleri
su yüzüne cikartma cesareti gösterebilicek. Lütfen degerli yazarlar, degerli basin biz
yabancilik cekmek istemiyorsak, bu konularin gerekli mercilere tasinmasina yardimci olun.
Susam hanim yazilarinizin devamini diliyorum
5 Irkçı olaylar,oy kaygısı,yetersiz integr
Yazan Serkan Ersezen, 31-10-2007 07:53
Görüşlerize katılıyorum:
Almanyada siyası partilerin büyük bir bölümü politik kaygıları nedeni ile artan ırkçılık
olayları karşısında genellikle sessiz kalmakta , olmamış gbi yapmakta ve hatta bir adım ileri
gideyim bunu yabancılar için bir koz olarak kullanıp Almanya'yı onlar için rahat yaşanabilir
bir ülke olmaktan çıkarma gayreti içerisindeler.
Acaba bu sığ politika anlayışı, Avrupa'nın demokratik değerleri ile ne ölçüde örtüşmektedir.
6 görusum
Yazan Reis Tekin, 30-10-2007 17:24
yorumunuz görusunuze katiliyorum,
ciddi sorunlara deyinmissiniz katiliyorum yazilariniza vede destekliyorum katiliyorum
cok guzel
7 Tesekkürler
Yazan Filiz karaca, 30-10-2007 14:38
Cok dogru yazmissiniz, cok dogru tespitler. Tesekkürler
8 Kendimi onaylanmis hissettim
Yazan Berk Tanriverdi, 29-10-2007 03:44
Biz kendi kültürümüze tabiki sahip cikacagiz, cikmakta zorundayiz. Ben Alman kültürünüde
zaten cocuklarima ögretiyorum. Kaynassin, disarida kalmasin diye. Kendimi yazinizda
onaylanmis hissettim.
9 Bizi aydinlattiginiz icin tesekkürler
Yazan Baha Askin, 29-10-2007 01:53
Elinize saglik Susam hanim, yine cok güzel bir noktaya deginmissiniz. Bizim kendimizin
samimiyetle buradaki sorunlari algilamamiz gerekiyor. Bizi aydinlattiginiz icin tesekkürler.

