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Avusturya’da Müslümanlara nas›l bak›l›yor
Viyana’da 28 Ocak Çarflamba akfla-

m›  "Verein Wirtschaft für Integra-
sion" derne¤in 1. Viyana’da Loos-

haus’da düzenledi¤i panelde tüm müslüm-
lar›n hepsinin ayn› görülerek, çeflitli med-
yalar›nda karfl›t yaz›lar› ile müsümanlar›n
d›flland›klar› konusu ele al›nd›. Diskusyo-
na Avusturya Genç Müslümanlar Dernegi-
nin yönetim kurulu üyesi Dudu Küçükgöl,
Salzburg Üniversteden islama araflt›rmac›
Dr. Farid Hafez ve Profil dergisinin d›fl ha-
berler servisi yöneticisi Robert Treichler
idi. Diskusyon bafllamadan önce Raiffe-
isenlandesbank NÖ-Wien Genel Müdür
yard›mc›s› ve ayn› zamanda Verein Wirts-
chaft für Integrasion Baflkan› Dr. Georg
Kraft - Kinz aç›l›fl konuflmas›n› yapt›. Daha
sonra söz alan Dudu Küçükgöl flu anki
müslümanlar hakk›nda duyulan ve oku-
nanlar›n cok üzücü oldu¤unu ve anlam
vermedi¤ini belirterek, kendisinin ‹slamda
huzur buldu¤unu ifade etti. Görev ald›¤›
dernekte genc k›zlara herhangibi din alt›n-
da ezildikleri fark edildi¤inde yard›m ettik-
lerini belirti. K›zlar ve kad›nlara bu konu-
da çok destek verilmesi gerekti¤ini çünki
baz› kifliler islam› yanl›fl alg›layarak kad›n-
lara kötü davrand›klar›n› kaydetti.

Dr. Farid ise ‹slama di¤er kultürler ve
dinler tarihimizde hep oldugunu çünki
böylelikle zaten ilk savafllar›n bafllad›¤›n›
söyledi. Fakat flu an öyle bir generasyonda
yafl›yoruz ki herfleyi bilmemize ra¤men hic

bir zaman isbtlanm›yacak. Din tart›flmala-
r›na girierek insanlari ve böylelikle dinleri
zaten birbirinden so¤utldu¤unu kaydetti.
fiu an medyan›n buna katkisi oldugunu
söyledi. Bir yabanc›ya Avusturya y› nasil
hayal ediyorsun diye sordu¤unda, da¤lar›-
n› karl› belki insanlarin› so¤uk ve yiyecek-
lerini görür, çünki filimlerde, medyada,
reklamlarda bu böyle anlat›larak insanlar
bu resimleri hep göz önünde olur. Müslü-
manlar› düflünmekle, geçti¤miz senlerin
etkisiyle insanlar›n akl›nda tek bu kald›¤›-
n› dile getirdi. “Yani müslüman toplulumu
düflünülünce ilk göz önüne getirilen fley
vahflilik, terör ve ölüm” oldu¤unu belirtti. 

Gazeteci Robert Treichler´se suçun ke-
sinlikle medyada görülmemesini çünki
kendi gazetecileri bu tür olaylara hiç bir ön
yarg› katmadan yazd›klar›n› söyleyerek
medya kurumlar›na yap›lan suçlamalar›
yanl›fl buldu¤unu ifade etti. Diskusyona
kat›lan davetlilerde fikirlerini dile getirdi-
ler. Müslümanlar›n pozitif  olarak gün-
demde olmas›n›n desteklenmesi gerekti¤i-
ni belirttiler. Böylelikle negativ olarak ta-
n›nan bir ›rk veya dinin anca pozitif katk›-
lar›n› d›flar›ya hatta medyaya yans›tarak bu
önyarg›lar› kald›r›labilece¤ini ifade ettiler.
◊ Eda Ünal / Viyana
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Kaske: Çal›flan aileler korunmal›

Viyana ‹flci Odas› Baflkan› Rudi
Kaske 26 Mart’ta yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda çocuklar› okula gi-

den aileler koruma alt›na al›nmas› ge-
rekti¤ini belirtti. Okula giden çocuklar›n
ö¤leden sonra Büyükannelerinin yard›m›
olmadan zorland›klar›n› gündeme tafl›d›.

Viyana ‹flci Odas› Baflkan› Rudi Kas-
ke, Viyana ‹flci Odas› e¤itimpolitikas› uz-
man› Gabriele Schmid ile yapt›klar› ba-
s›n toplant›s›nda tam gün okullara daha
fazla ihtiyaç oldu¤unu belirtti. Kaske
yapt›¤› konuflmada flunlar› söyledi “Okul
hayat›nda büyükannelerin önemi tama-
men büyük ama h›zla de¤iflen e¤itim sis-
teminde çocuklara derlerinde fazla yar-

d›mc› ola-
m › y o r l a r.
Ama çok
say›da te-
mel e¤itim
alan ö¤ren-
ciler ailele-
ri çal›flt›k-
lar› için ö¤-
leden sonra
b ü y ü k a n -
neler inde
kalmak zorunda kal›yorlar. Kesinlikle
tam gün okullar oluflturulmal› ve çocuk-
lar ev ödevlerini okulda yapmal›lar. Sa-
bah 7 akflam 6 çocuklar okulda kalma

imkan› verilmeli aileleri iflten ç›tk›ncaya
kadar.Okullar›n çal›flma saatlerine uy-
mas› laz›m. Bu yüzden tam gün çal›flan
aileler koruma alt›na al›nmal›” dedi


