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Basın Bildirisi 

 

Sonuçlara evet! Popülizme hayır! 
 

Almanya'nın bazı şehirlerinde 2022 yılbaşı gecesi kutlamalarında meydana gelen şiddet 

olayları  FÖTED Yönetim Kurulu ve üye kuruluşları tarafından şiddetle kınanmaktadır. 

 

Federal Yönetim kurulumuz, bir kısım gencin bu aşırılıklarının sonucunda -Almanya'nın eğitim 
kurumlarındaki gerçekler gözardı edilerek-, yine genelleştirilerek, göçmen kökenli insanların 

suçlanmasını,  damgalanmasını ve kriminalize edilmesini çok ürkütücü bulmaktadır.  

 

Güncel basında çıkan haberlere göre, Alman Öğretmenler Derneği (DL) "Alman okullarında 

göçmen kökenli öğrenciler için azami kotaların belirlenmesi" çağrısında bulundu. Benzeri 
durumlarda olduğu gibi, yine ’’başarısız bir göç politikasından ve daha da büyüyen bir 

entegrasyon sorunundan’’ söz edilmekte ve   aynı zamanda  uygulanması zor ve dışlayıcı 

öneriler ön plana çıkarılmaktadır. Bunun ayrımcı, gerçeklikten uzak olmasının yanı sıra, 

göçmen kökenli çocukların oranının çok yüksek olduğu okullarda böyle bir kotanın 

uygulanamayacağını aslında Alman Öğretmenler Derneği (DL) sorumlularının bilmeleri 

gerekmektedir. Bilimsel olarak kanıtlanmamış olan “çocukların %35'inin göçmen kökenli 
olması durumunda ders başarıları orantısız bir şekilde düşüyor” ifadesi, aynı zamanda ırkçı 

önyargıları tetiklemekte ve sorunun çözümüne yardımcı olmamaktadır. 

 

FÖTED Federal Yönetim kurulu, Berlin uyum görevlisi sayın Katarina Niewiedzial'ın "yeni okul 

binaları, teknik donanım ve gençlerin hayatının gerçeklerini daha iyi anlayabilen personelin 
eksikliğinin olduğu ve gençlere mesleki perspektifler sağlamak gerektiği" yönündeki 

açıklamalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Şehirlerin sosyal açıdan dezavantajlı 

bölgelerinde ’’gerekli önlemler alınarak, sosyal destek ve eğitim altyapılarını güçlendirme’’ 

talepleri de doğru yöne işaret etmektedir. 

 
Bu bağlamda FÖTED Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihli basın açıklamasını  

( https://tuerkische-elternfoederation.de/pressemitteilungen/ ) hatırlatmakta  ve sorumluları, 

sadece iyi eğitimden söz etmenin yanısıra, altyapıya, öğretmenlere ve müfredata gerekli 

niteliksel yatırımları yapmaya çağırmaktadır!                                     

http://www.tuerkische-elternfoederation.de/
mailto:info@foeted.de
https://tuerkische-elternfoederation.de/pressemitteilungen/

