
 

 1990'da Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra 
 
 Toplumdaki Çeşitlilik 

 

3 Ekim 1990'da iki Alman devleti birleşerek  

tek Alman ülkesi oldu.  

Artık Doğu ve Batı halkı birlikte yaşadılar.  

Buna „Alman yeniden birleşmesi“ denir. 

 

Artık her yerinde aynı temel haklar geçerliydi,  

insan onuru hakkı ya da özgür seçim hakkı gibi.  

 

Yeniden birleşmeden sonra endişeler de vardı.  

Birçok genç işsiz kalmaktan korkuyordu.    

İşsizlikten göçmenleri sorumlu tuttular.  

   

Aşırı sağcı ve yabancı düşmanı saldırılar gerçekleştirildi. 

Üç üzücü olay oldu.  

- Eylül 1991'de Rostock Lichtenhagen'de sığınmacılara karşı şiddetli  

   ayaklanmalar oldu. Sonunda göçmenler şehirden sürüldü. 

- 1992'de 500 genç Hoyerswerda'da sığınmacıların kaldığı bir konaklama yerini 

bastı.  

  2.000 kişinin desteği nedeniyle polisin müdahale etmesi imkansızdı. 

- 1993 yılında Solingen'de aşırı sağcıların kundaklama saldırısında Türk kökenli 

beş  

   kişi öldü. 
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 Aile İmajı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

 

1990'lardan bu yana kadın hakları güçlendirildi,  

örneğin evlilik içi tecavüz 1997'de suç haline geldi.  

 

Çeşitlilik çiftlerin ve ailelerin yaşam biçimini iyi yönde etkiledi.  

Çocuklu çiftler evli olmadan da birlikte yaşayabilirler.   

 

Daha fazla kadın yönetici olarak çalışıyor. 

Yani birçok yerde patron oluyorlar ve emir veriyorlar.  

 

Ailelerin ve kadınların görevlerini düşünmek, 

eskisine göre bugün daha iyi durumda.  

Ama hangi yönde gelişeceği henüz belli değil.   

 

 

 
 

Cinsellik 

 

1994 yılında Ceza Kanunu'nun 175. Maddesi silindi.   

2002 yılına kadar Nazi mahkemelerinde  

eşcinsel olarak mahkum edilen erkekler  

Federal Meclis tarafından suçlarından beraat etti. 

Nazi zulmünün kurbanları olarak kabul edildiler.   

 

2001 yılında Hollanda dünyada eşcinsel  

evliliğe izin veren ilk ülke oldu.  

Yani eşcinsel erkek veya kadın  

evlenebilir ve aile kurabilir. 
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O zamanlar Almanya'da lezbiyen ve geylerin  

yalnızca kayıtlı bir medeni birlikteliğe girmelerine izin veriliyordu.   

Kayıtlı bir medeni birliktelik evlilikten daha az hakka sahip. 

 

2017'de yeni bir yasa çıktı.  

Alman Federal Meclisi herkes için evliliği onayladı.   

Yeni yasaya göre insanlar istedikleri gibi yaşayabilirler. 

 

Ancak kanun önünde elde ettikleri özgürlüğe rağmen  

insanlar hala cinsel yönelimleri nedeniyle sıklıkla  

ayrımcılığa uğruyor.   
 

 

Kültür ve Birlikte Yaşama Örneği Dahil Etme 

1994 yılından bu yana Temel Kanunun 3. Maddesinde 

'Kimse engeli nedeniyle dezavantajlı  

duruma düşürülemez” yazıyor. 

Yani tüm insanlara eşit davranmalıdır. 

 

Engelli insanlar ülkenin herhangi bir yerine  

ait olma hakkına sahiptir. 

Buna Dahil Etme deniliyor. 

 

Buna rağmen birçok engellinin hayatı  

farklı devam etti.   

Özel okullara gittiler.  

Sosyal hayattan dışlandılar.   

Bu, içerme ilkesine ait olma hakkına 

aykırı bir durumdu.   

Bu yasa, 2006 yılından bu yana  

dünya çapında ve Avrupa`da 182 ülkede 
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yer almaktadır.   

Almanya'da 2009 yılından beri uygulanıyor.  

 

Engelli ve engelli olmayan kişilerin aynı fırsatlara sahip olması gerekir.  

Örneğin, IGS Bovenden gibi bir genel eğitim okuluna gidebilirler.  
 

 

Çevirmen/Übersetzerin: Yüksel Yedek  
 

 


