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537 Ö¤rencinin yar›ﬂt›¤› “SAG’S MULTI!” yar›ﬂmas›nda ödüller verildi

A

vusturya’ya genelinde yaﬂayan göçmen ö¤rencilerin kat›ld›¤› ve 537 ö¤rencinin 55 dilde yar›ﬂt›¤› “SAG’S MULTI!” yar›ﬂmas›nda ödüle lay›k görülen 15 ö¤renciye Viyana Rathaus’da düzenlenen törende ödülleri verildi.
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Entegrasyon sorunlar›n› ele al›yorlar
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“Wirtschaft für
Integration” derne¤inin
Baﬂkan›
Dr. Georg
Kraft-Kinz 2009’da kurulan derne¤in kuruluﬂundan bu yana entegrasyon sorunlar›n› ele
alarak ürettikleri projeler sayesinde karﬂ›l›kl›
uyuma önemli katk›lar
sa¤lamaktalar.
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Entegrasyon sorunlar›n› ele al›yorlar
Eda Ünal / Viyana

V

iyana’da kurulan “Wirtschaft für
Integration” derne¤inin Baﬂkan›
Dr. Georg Kraft-Kinz 2009’dan
beri Avusturya’n›n entegrasyon sorunlar›na pozitif bakarak de¤iﬂik projelerle ve
pozitif örnekler sunmakta. Multikulti
olan ekibinin destegiyle senelerdir güzel
projeler yap›lmakta. Ayr›ca Raiffeisenbank’›n (stellvertreter, Generaldirektor)
olan Dr. Kraft-Kinz Raifeisen Bank
Merkez bürosunda bizi a¤›rlayarak kendisiyle röpörtaj f›rsat›m›z oldu. Röpörtaj
s›ras›nda daha fazla bilgi edinme f›rsat›
bulduk.
‹lk sorumuz kendisinin getirmiﬂ odu¤u entegrasyona karﬂ› ilgisiydi, neden bu
ilgi?
Georg Kraft-Kinz: Yaklaﬂ›k 6 sene
önce baﬂlad› bu ilgi, arkadaﬂ›m olan Ali
Rahimi ile birlikte bir faliyet ziyaretinde
dikkatimizi çeken durumda, entegrasyon
üzerine çok say›da negatif konuﬂuldu¤unu fakat çok az bu durumu düzelmek için
faliyetler yap›ld›¤›n› fark ettik, böylelikle
birﬂey yapma düﬂüncesi do¤du ve derne¤imizi kurduk. Bu ad›m› att›ktan sonra
çeﬂitli insanlar›, di¤er kültürleri tan›ma
f›rsat› buldum ve inanin hayat›m› çok pozitif ﬂekilde etkiledi. ﬁuna inan›yorumki,
Avusturyal›lar›n ço¤u bu kültürlerin bu
farkl›l›¤›n getirdi¤i etkileri tatma f›rsat›
bulurlarsa eminim benim gibi pozitif tecrübe toplama f›rsatlar› olacak ve co¤u
düﬂünceler ortadan kalkacakt›r, hepberaber sayg› içinde ve birbirimize ilgili bir
ﬂekilde yaﬂayabilece¤imize inan›yorum.
Bu düﬂünceler ve tecrübeler beni dahada
motive etmeye baﬂlad› ve ﬂu an kendimi
Avusturya’n›n çesitli kültürleri esnas›nda
pozitif düﬂünceli bir savaﬂc› olarak görüyorum.
Aktüel: Peki Raiffeisen Bank daki integrasyon durumu nas›l? Raiffeisen Bankas› yabanc›lara ne tür ﬂanslar veriyor?
Georg Kraft-Kinz: ﬁu bir gerçek,
Avusturya da yabanc› veya yerli gibi iﬂci
seçme imkan› yok art›k çünki Avusturyan›n % 80’i zaten yabanc› kökenli bundan
ziyade bizim personel departman›m›z zaten hiç bir alanda seçim yapm›yor cünki
önemli olan o kiﬂinin iﬂ düzeyinde getirebilece¤i destek. Çok say›da göçmen ﬂube
ve ekip yöneticilerimiz var ve bundan
çok gurur duymaktay›m. Ayr›yetten banwww.aktuelavrupa.at

kam›zda yapm›ﬂ oldu¤um Ethno-Marketing projesi çok ilgi görmekte. Bu Projede göçmenlerin iste¤ine ve hedeflerine
göre destek vermeye çal›ﬂ›yoruz, dillerini
kültürlerini anlamaya çal›ﬂ›youz ki banka
iﬂlem konusunda komunikasyon sorunlar› ortadan kald›rmak için. Bu çok önemli
bir durum, kendimi örnek alarak düﬂünüyorum, ben bir yerde göçmen olsam ve
beni bir tüm olarak görmeyen toplumda
ben tabiki kalmak istemem ve kalsamda
kendimi iyi hissetmem. Bu yüzden Bankam›zda bu tür konulara çok önem veriyoruz. Asl›nda bizim derne¤imiz veya
bankadada yapm›ﬂ oldu¤umuz faliyetler
veya anlay›ﬂ düﬂüncesi sadece devlet ile
insan aras›nda bir ara proje. As›l devlet
bu konuyu kaplay›p baﬂar›l› entegrasyonu sa¤lamas› laz›m. Bizim yapm›ﬂ oldu¤umuz faliyetler veya çal›ﬂmalar as›l devleten gelmesi laz›m o düzeye gelesiye kadarda biz elimizden geleni yapaca¤›z.
Aktüel: Raiffeisen bankas› her sene
Ramazan ay›nda müﬂterilerine veya iﬂ
adamlar›na yönelik iftar yeme¤i vermekte, duydugumuza göre sizde oruç tutuyormuﬂsunuz bu do¤rumu? ve bunu neden yap›yorsunuz?
Georg Kraft-Kinz: Evet, kesinlikle
do¤ru, tabiki tüm ay oruç tutam›yorum
buda benim size karﬂ› duydu¤um sayg›,
gerçektende büyük sayg› duyuyorum Ramazan ay›nda oruç tutan insanlar bu güce sahip olmalar› çok mükemmel bir ﬂey.
Ben en fazla iki veya üç gün tutabiliyorum ve bu genelde oruç baﬂlad›¤› zaman
veya iftar yeme¤i verdi¤imiz s›ralar. Bu-

nu yapma sebebimde gerçekten sevdi¤imden ve anlamak içinde baz› ﬂeyleri
yaﬂamak istedi¤imden kaynaklan›yor. Bir
dini inanç bazen yaﬂanmadan anlanamaz
bu yüzden her ilgimi çeken ﬂeyi yaﬂamaya çal›ﬂ›yorum.
Aktüel: Bunlara ragmen göçmenler
kendilerini Avusturya da hala yabanc›
olarak veya istenilmeme duygusunu yaﬂ›yorlar, bu konu hakk›nda siz ne düﬂünüyorsunuz?
Georg Kraft-Kinz: Bence ve bu benim sizin okurlar›n›za bir ça¤r›m, yabanc›lar art›k ﬂu kurban rolünden ç›kmalar›
laz›m, içlerinde biraz mücadele ruhu
uyanms› laz›m. Kap›lar› birbirimize açmam›z laz›m, birbirimizle göz göze konuﬂup sorunlar› çözmemiz laz›m. Baz› durumlar›n önüne geçerek iﬂte burday›m
demek gerekiyor. Mesela çeﬂitli medyalarda bazen görüyoruz, baﬂ örtülü insanlar› arkadan fotograf çekerek gündemde
konu yarat›l›yor. Mesela yeni nesiller bunun önüne geçebilir, diyebilir annemi veya büyük annemi arkadan çekerek konu
yap›yorsunuz, iﬂte burday›m birbirimizin
yüzüne bakarak konuﬂal›m, sorunlar› çözelim diyerek bunlar›n önüne geçilebilir.
Bence Avusturya da yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n ço¤u eksik kalan komunikasyondan
do¤uyor. Bu yüzden okurlar›n›za demek
istedi¤im aç›k olsunlar kendilerine dokunan konular›n önüne geçebilirler. Burday›m ve Avusturyan›n parças›y›m, sorununuz ne diyebilirler. Eminim karﬂ›l›kl›
oturarak ço¤u sorunlar çözülebilir.
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Aktüel: Sag´s Multi Konuﬂma yar›ﬂmas›na gelelim. Bu senenin getirmiﬂ oldu¤u tecrübesi nedir? Sizin gençler üzerinde bu sene yapm›ﬂ oldu¤unuz izlenimler nas›l?
Georg Kraft-Kinz: Konuﬂma yar›ﬂmas› çok de¤erli birﬂey ve ben her sene
yeniden çocuklar›n potensiyallerine ﬂaﬂ›r›p kal›yorum. ‹ki dilde süper konuﬂarak
insanlara süper bir konuﬂma sunuyorlar
ve ben bazen Almanca dilini dinledi¤imde diyorum ki, Almanca ana dilim olmas›na ra¤men ben bu dili ordaki gençler
gibi konuﬂam›yorum, mimiklerle veya dilin vermiﬂ oldu¤u ifadeyle kendimi bu
gençler kadar ifade edemiyorum. Sag´s
multi konuﬂularak anlat›lm›yor, anlat›lamaz mutlaka bir kez bir genci dinlemek
gerekiyor. ﬁunuda söylemek istiyorum

Avusturyadaki dil çeﬂitlili¤ine çok önem
veriyorum çünki neden bir insan yolda
F›rans›zca veya ‹ngilizce konustu¤unda
çok zekal› veya çok güzel bir dil olarak
kabul ediliyorda bir Türkçe veya Yugoslavca konuﬂan topluma neden e¤itimsiz
veya iﬂci ailesi olarak bak›l›yor. Bu seviyeleri mutlaka eﬂ düzeye getirmek gerekiyor ve bence bu konuda çok yavaﬂ ilerliyoruz.
Aktüel: Mesela Türkçe Matura ﬂu an
konuﬂuluyor, bu konuda sizin düﬂünceniz nedir?
Georg Kraft-Kinz: Bu zamana kadar
olmamas› zaten bir hata, bu konunun bu
kadar uzamas› yanl›ﬂ tabiki Türkçe dilindede Matura yapma imkan› olmas› laz›m
ama eminim yak›n bir sürede bu konu
onaylanacakt›r, çünki onaylanmamas›
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için bir sebep yok.
Aktüel: Okurlar›m›za son olarak söylemek istedi¤iniz bir ﬂey varm›?
Georg Kraft-Kinz: Asl›nda dedi¤im
gibi, bence bu gündemde olan sorunlar›
sadece birbirimizle konuﬂarak beraberce
önüne geçebiliriz. Bununda fark›nday›m
bu beraberlik için bizden hariç çok az yer
veren organizasyonlar var ama belki
Avusturya daki Türk toplumda bu duruma bir ad›m atarsa veya be¤enmedikleri
bir durumun önüne geçerek kendilerini
ifade ederlerse her taraftan bu konular›
kaplam›ﬂ ve beraberce bu konular› Avusturya da çözebilece¤imize inan›yorum
ama bu tek tarafl› olmuyor bu yüzden
birbirimize aç›k olmam›z ve ortam yaratmam›z gerekiyor.

Wie das Leben so spielt – Wer spielt ins Leben?

W

ie das Leben so spielt: Mann
heiratet Frau, aber nach einigen Jahren ist es klar: Die
Ehe funktioniert nicht weiter, sie wird
geschieden. Nun sucht Mann,
er stammt aus Bosnien, eine
neue Lebesnsparterin, mit Allem was dazughört, er hat eine
Wohnung, möchte alles ganz
richtig machen, möchte wieder
heiraten. Aber es gibt Problem:
Ein geschiedener Mann wird
nicht als Ehemann für eine bosnische Frau akzeptiert! Man beruft sich auf „Tradition“ „Gesellschaft“, sogar Religion.
Andere Ehe, andere Scheidung: es gib Kinder, die türkischstämmige Frau, akademische Ausbildung, guter Beruf, religiös, möchte wieder eine Ehe eingehen, es gibt seit
Längerem einen österreichischen Mann, Moslem, der das
mit ihr auch will. Jedoch: Es ist
nicht möglich das den Eltern
der Frau zu vermitteln, sie lehnen jedes Gespräch darüber ab. Es sei
absolut unmöglich dass sie, eine

gläubige muslimische türkische Frau,
einen nicht türkischen Mann heiratet.
Das sei total gegen die Ehre der Familie und gegen die Tradition. Letztend-

Gernot Galip Stanfel’in
kaleminden
lich kommt die Ehe aus diesem Grund
nicht zustande.

Zwei Fälle, die leider keine Ausnahme sind. Paradoxerweise sind es
gerade diejenigen, die selbst unter
Ausgrenzung und Diskriminierung leiden, die aus falsch verstandenen
„Heimatbewusstsein“ und engstirnigem Nationalismus entsteht, diejenigen, die das Zustandekommen von Ehen aus genau
den gleichen Gründen verhindern und damit den anderen ins
Leben spielen. Anstatt mit selbstbewusstem Beispiel voranzugehen, und zu zeigen, was ein Kultur, die auf vielen Jahrhunderten
einer antinationalen Religion basiert, an Verbindenden schaffen
kann, vergessen gerade Leute die sich sonst bei jeder noch so
kleinen Gelegenheit auf ihre Religion berufen, diese, wenn es um
so wichtige Dinge wie eine Ehe
geht. Denn gerade in diesem
Punkt ist der Islam absolut gegen
jede Einschränkung durch Abstammung oder Volkszugehörigkeit im Gegenteil, „einander
kennenlernen“ ist geboten und erwünscht!
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