
 

 Bugünün Çeşitliliği  
 
 Toplumdaki Çeşitlilik 

 

Bielefeld Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre Almanya'da bugün birçok insan göçmenlere karşı açık. 

Almanya'daki çoğunluk ülkenin daha çeşitli ve renkli olmasını istiyor. 

 

 

Entegrasyonu etkinleştirmek için  

hükümet Alman makamlarında  

çeşitliliği destekliyor.  

Yabancı düşmanlığını azaltmak için  

yeni göçmenler dahil ediliyor. 

 

Günlük hayatta ama hala yabancı düşmanlığı  

ve çeşitliliğe karşı olan insanlar var. 

 

Çeşitliliği sağlamak için birçok adım gerekiyor.  

 

Örneğin: 

- IGS Bovenden Okulu, “Cesaretli ve ırkçılığın yaşanmadığı okullar”  

   ağına da dahil olmuştur.   

- Almanya'da 2013'ten beri düzenli olarak her yıl  

  Çeşitlilik Günü düzenleniyor. 2021'deki sloganları  

  "Biz birlikte çok çeşitliliği oluşturuyoruz" idi.   

 

Münsterli bir aile örneği üzerinden de  

görülebileceği gibi, bu tür eylemler  

son derece gereklidir.  

Bu aile Haiti'den evlat edindikleri 

 

#006 



 

 

erkek çocukları ile birlikte,  

çocuğun ten rengi yüzünden 

düzenli olarak ayrımcılığa  

maruz kalıyorlar.   

Antisemitizm de hala var.  

Rapçi Ben Salomo, Ekim 2021'de IGS Bovenden  

okuluna yaptığı ziyaretinde diğer okullarda ve  

internette hala Yahudi düşmanlığının olduğunu  

ve tehditler yaşandığını bildirmişti.   

Almanya'daki insanların birbirleriyle  

barış ve saygı içerisinde yaşayabilmeleri  

için hep birlikte önyargıları yıkmamız gerekiyor!   
 

 

 Aile İmajı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

 

Günümüzde geleneksel aile yapısının yerini farklı modeller almıştır.  

- Giderek daha fazla aile evlilik cüzdanı olmadan çocuk sahibi oluyor.  

- Artık karma aileler var.  

  Yani çocuklar ebeveynlerin önceki ilişkilerinden olan 

  çocukları ile birlikte yaşıyor. 

- İki anneleri veya iki babaları olan aileler var. 

  Buna gökkuşağı ailesi deniliyor. 

 

Cinsiyet rolleri de değişiyor.  

Alman Temel Kanununda uzun süredir  

kadınların eşit haklara sahip oldukları yazıyor. 

Kadınlar da erkekler kadar iyi okul niteliklerine  

sahip olmalarına rağmen hala erkeklerden  

daha az kazanıyorlar.  

Emeklilik yaşında, kadınlar erkeklerden  
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çok daha az para alıyorlar. 

 

Çoğu zaman kadın iş yerinde patron değildir.  

Yine de birçok kadın işini önemli buluyor. 

Kendi parasını kazanmak ve bağımsız olmak istiyor. 

 

Yani kadın-erkek eşitliğinde  

ilerleme oldu.  

Ancak kadın ve erkek henüz  

tam olarak eşit değiller. 

 
 

Cinsellik 

 

Eşcinsellerin şu anda zulme uğradığı  

ve tutuklandığı ülkeler var,  

örneğin Rusya.   

Eşcinseller orada sokakta saldırıya uğrayabilirler;  

lezbiyenleri tecavüz ve dayak ile “yeniden eğitmek”  

için girişimler var.  

Eşcinsellerin halka açık protestoları  

polis tarafından hızla dağıtılıyor.   

 

Almanya'da bile günümüzde LGBTQI bireyler  

(lezbiyen, gey, biseksüel, trans, queer,  

interseksüel’in İngilizce kısaltması) ayrımcılığa,  

dışlanmaya ve şiddete maruz kalmaktadır.  

Buna karşılık LGBTQI hareketi, Christopher Street Day (CSD) 

ile her yıl birçok şehirde çeşitliliğe örnek oluyor.  
 

 

#006 



 

 

 

Sanat ve kültür  

 

Sanat ve yaşam tarzı bugün özgürdür. 

Alman anayasasında sanatın ve bilimin,  

kültürün ve sanatın bağımsız olduğu yazıyor. 

 

Almanya'da sanat eserinin bağımsızlığı  

önemli olduğundan devlet,  

kültürel kurumları para ile destekliyor.   

Bir demokraside sanatsal özgürlük  

tekrar tekrar konuşulmalıdır. 

 

Heinrich Böll'ün 1960'larda dediği gibi: 

"Sanatın ne kadar ileri gidebileceğini  

bulmak için çok ileri gitmesi gerekir”. 

 
 

 

Çevirmen/Übersetzerin: Yüksel Yedek  
 

 


