
NOTRUF - ACİL YARDIM - BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZ
Polis 133
İtfaiye 122
Ambulans 144 
Doktor 141
Euro notruf 112

Kadın yardım evi  Wien 01 717 19
Başkonsolosluk  Wien 01 877 71 81
Başkonsolosluk  Salzburg 0662 442120
Başkonsolosluk  Bregenz 05574 42083

KADİM ÜLKER

Dr. CLAUDIA LASCHAN

MMag. SALİH SUNAR

Fenerbahçeli 
futbolcuların

otobüsü...

Sayfa 39

MUZAFFER KARTAL

Bahar ve spor...

Sayfa 6

Vatanımızda 
Vatan ile

Gülümsemek...

Sayfa 2

Yabancılar yasasında
planlanan değişikli-

likler...
Sayfa 10

Sayfa 28-29’da

GGeelleecceekk  ssaayy››mm››zz  55  MMaayy››ss’’ddaa  //  NNääcchhssttee  AAuussggaabbee  55..  MMaaii wwwwww..eerrppaarrtt..aatt

537 Ö¤rencinin yar›flt›¤› “SAG’S MULTI!” yar›flmas›nda ödüller verildi
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Avusturya’ya genelinde yaflayan göçmen ö¤rencilerin kat›ld›-
¤› ve 537 ö¤rencinin 55 dilde yar›flt›¤› “SAG’S MULTI!” ya-
r›flmas›nda ödüle lay›k görülen 15 ö¤renciye Viyana Ratha-

us’da düzenlenen törende ödülleri verildi. Sayfa 20’de

Sayfa 14’de

10. Wien 01/607 47 60 
16. Wien 01/89 00 701

�Viyana’da faliyet
g ö s t e r e n
“Wirtschaft für

Integration” derne¤inin
Baflkan›    Dr.   Georg
Kraft-Kinz 2009’da ku-
rulan derne¤in kurulu-
flundan bu yana enteg-
rasyon sorunlar›n› ele
alarak ürettikleri proje-
ler sayesinde karfl›l›kl›
uyuma önemli katk›lar
sa¤lamaktalar.
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Entegrasyon sorunlar›n› ele al›yorlar
Eda Ünal / Viyana

Viyana’da kurulan “Wirtschaft für
Integration” derne¤inin Baflkan›
Dr. Georg Kraft-Kinz 2009’dan

beri Avusturya’n›n entegrasyon sorunla-
r›na pozitif bakarak de¤iflik projelerle ve
pozitif örnekler sunmakta. Multikulti
olan ekibinin destegiyle senelerdir güzel
projeler yap›lmakta. Ayr›ca Raiffeisen-
bank’›n (stellvertreter, Generaldirektor)
olan Dr. Kraft-Kinz Raifeisen Bank
Merkez bürosunda bizi a¤›rlayarak ken-
disiyle 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¤u-
nu 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 po-
zitif 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 tec-
rübe toplama f›rsatlar› olacak ve co¤u
düflünceler ortadan kalkacakt›r, hepbe-
raber 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 görü-
yorum.

Aktüel: Peki Raiffeisen Bank daki in-
tegrasyon durumu nas›l? Raiffeisen Ban-
kas› 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 Avusturya-
n›n % 80’i zaten yabanc› kökenli bundan
ziyade bizim personel departman›m›z za-
ten hiç bir alanda seçim yapm›yor cünki
önemli olan o kiflinin ifl düzeyinde getire-
bilece¤i destek. Çok say›da göçmen flube
ve ekip yöneticilerimiz var ve bundan
çok gurur duymaktay›m. Ayr›yetten ban-

kam›zda yapm›fl oldu¤um Ethno-Marke-
ting projesi çok ilgi görmekte. Bu Proje-
de göçmenlerin iste¤ine ve hedeflerine
göre destek vermeye çal›fl›yoruz, dillerini
kültürlerini anlamaya çal›fl›youz ki banka
ifllem konusunda komunikasyon sorunla-
r› ortadan kald›rmak için. Bu çok önemli
bir durum, kendimi örnek alarak düflü-
nüyorum, ben bir yerde göçmen olsam ve
beni bir tüm olarak görmeyen toplumda
ben tabiki kalmak istemem ve kalsamda
kendimi iyi hissetmem. Bu yüzden Ban-
kam›zda bu tür konulara çok önem veri-
yoruz. 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› entegrasyo-
nu sa¤lamas› laz›m. Bizim yapm›fl oldu-
¤umuz faliyetler veya çal›flmalar as›l dev-
leten gelmesi laz›m o düzeye gelesiye ka-
darda biz elimizden geleni yapaca¤›z. 

Aktüel: Raiffeisen bankas› her sene
Ramazan ay›nda müflterilerine veya ifl
adamlar›na yönelik iftar yeme¤i vermek-
te, duydugumuza göre sizde oruç tutu-
yormuflsunuz bu do¤rumu? ve bunu ne-
den 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 Ra-
mazan ay›nda oruç tutan insanlar bu gü-
ce sahip olmalar› çok mükemmel bir fley.
Ben en fazla iki veya üç gün tutabiliyo-
rum 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 yaflama-
ya çal›fl›yorum.

Aktüel: Bunlara ragmen göçmenler
kendilerini Avusturya da hala yabanc›
olarak veya istenilmeme duygusunu yafl›-
yorlar, bu konu hakk›nda siz ne düflünü-
yorsunuz? 

Georg Kraft-Kinz: Bence ve bu be-
nim sizin okurlar›n›za bir ça¤r›m, yaban-
c›lar art›k flu kurban rolünden ç›kmalar›
laz›m, içlerinde biraz mücadele ruhu
uyanms› laz›m. Kap›lar› birbirimize aç-
mam›z laz›m, birbirimizle göz göze konu-
flup sorunlar› çözmemiz laz›m. Baz› du-
rumlar›n önüne geçerek iflte burday›m
demek gerekiyor. Mesela çeflitli medya-
larda bazen görüyoruz, bafl örtülü insan-
lar› arkadan fotograf çekerek gündemde
konu yarat›l›yor. Mesela yeni nesiller bu-
nun önüne geçebilir, diyebilir annemi ve-
ya büyük annemi arkadan çekerek konu
yap›yorsunuz, iflte burday›m birbirimizin
yüzüne bakarak konuflal›m, sorunlar› çö-
zelim diyerek bunlar›n önüne geçilebilir.
Bence Avusturya da yaflad›¤›m›z sorunla-
r›n ço¤u eksik kalan komunikasyondan
do¤uyor. Bu yüzden okurlar›n›za demek
istedi¤im aç›k olsunlar kendilerine doku-
nan konular›n önüne geçebilirler. Burda-
y›m ve Avusturyan›n parças›y›m, sorunu-
nuz ne diyebilirler. Eminim karfl›l›kl›
oturarak ço¤u sorunlar çözülebilir. 

www.aktuelavrupa.at
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Aktüel: Sag´s Multi Konuflma yar›fl-
mas›na gelelim. Bu senenin getirmifl ol-
du¤u tecrübesi nedir? Sizin gençler üze-
rinde bu sene yapm›fl oldu¤unuz izlenim-
ler nas›l? 

Georg Kraft-Kinz: Konuflma yar›fl-
mas› 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¤im-
de diyorum ki, Almanca ana dilim olma-
s›na ra¤men ben bu dili ordaki gençler
gibi konuflam›yorum, mimiklerle veya di-
lin vermifl oldu¤u ifadeyle kendimi bu
gençler kadar ifade edemiyorum. Sag´s
multi konuflularak anlat›lm›yor, anlat›la-
maz 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 Yugos-
lavca konuflan topluma neden e¤itimsiz
veya iflci ailesi olarak bak›l›yor. Bu sevi-
yeleri mutlaka efl düzeye getirmek gere-
kiyor ve bence bu konuda çok yavafl iler-
liyoruz. 

Aktüel: Mesela Türkçe Matura flu an
konufluluyor, bu konuda sizin düflünce-
niz nedir? 

Georg Kraft-Kinz: Bu zamana kadar
olmamas› zaten bir hata, bu konunun bu
kadar uzamas› yanl›fl tabiki Türkçe dilin-
dede Matura yapma imkan› olmas› laz›m
ama eminim yak›n bir sürede bu konu
onaylanacakt›r, çünki onaylanmamas›

için bir sebep yok. 
Aktüel: Okurlar›m›za son olarak söy-

lemek 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 duru-
ma bir ad›m atarsa veya be¤enmedikleri
bir durumun önüne geçerek kendilerini
ifade ederlerse her taraftan bu konular›
kaplam›fl ve beraberce bu konular› Avus-
turya da çözebilece¤imize inan›yorum
ama bu tek tarafl› olmuyor bu yüzden
birbirimize aç›k olmam›z ve ortam yarat-
mam›z gerekiyor.

Tel.: 0664 563 12 95 aktuelavrupa@hotmail.com
WWhhaattssAApppp

Wie das Leben so spielt: Mann
heiratet Frau, aber nach ei-
nigen Jahren ist es klar: Die

Ehe funktioniert nicht weiter, sie wird
geschieden. Nun sucht Mann,
er stammt aus Bosnien, eine
neue Lebesnsparterin, mit Al-
lem 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 bos-
nische Frau akzeptiert! Man be-
ruft sich auf „Tradition“ „Ge-
sellschaft“, sogar Religion.

Andere Ehe, andere Schei-
dung: es gib Kinder, die tür-
kischstämmige Frau, akade-
mische Ausbildung, guter Be-
ruf, religiös, möchte wieder ei-
ne Ehe eingehen, es gibt seit
Längerem einen österreichisc-
hen Mann, Moslem, der das
mit ihr auch will. Jedoch: Es ist
nicht möglich das den Eltern
der Frau zu vermitteln, sie leh-
nen 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 Fami-
lie und gegen die Tradition. Letztend-

lich kommt die Ehe aus diesem Grund
nicht zustande.

Zwei Fälle, die leider keine Aus-
nahme sind. Paradoxerweise sind es
gerade diejenigen, die selbst unter
Ausgrenzung und Diskriminierung lei-

den, die aus falsch verstandenen
„Heimatbewusstsein“ und eng-
stirnigem Nationalismus ent-
steht, diejenigen, die das Zustan-
dekommen von Ehen aus genau
den gleichen Gründen verhin-
dern und damit den anderen ins
Leben spielen. Anstatt mit selbs-
tbewusstem Beispiel voranzuge-
hen, und zu zeigen, was ein Kul-
tur, die auf vielen Jahrhunderten
einer antinationalen Religion ba-
siert, an Verbindenden schaffen
kann, vergessen gerade Leute di-
e sich sonst bei jeder noch so
kleinen Gelegenheit auf ihre Re-
ligion 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 Abs-
tammung oder Volkszugehörig-
keit im Gegenteil, „einander

kennenlernen“ ist geboten und er-
wünscht!

Wie das Leben so spielt – Wer spielt ins Leben?

Gernot Galip Stanfel’in 
kaleminden


