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vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67/68

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr
Telefon: 21997140/7512011
Fax: 2172926
EMail: bezirk@die-linke-tem-
pelhof-schoeneberg.de
Internet: www.die-linke-
tempelhof-schoeneberg.de

 Termine
Soweit nicht anders angege-
ben in der Roten Insel,
Feurigstr. 67/68

 Treffen BO Schöneberg
Montag, 09.02., 19 Uhr
Thema: Bolivien    

 Treffen BO Olivenbaum
Montag, 04.03., 19 Uhr, 
Rathaus Schöneberg, R. 2113 

 Treffen BO Tempelhof
Donnerstag, 12.02., 19 Uhr,
Vereinseck

 Bezirksvorstand
Dienstag, 03.&17.02., 19 Uhr    

 Offene Lupe-Redaktion
Bitte telefonisch erfragen   

 AK Migranten- und
  Flüchtlingspolitik
Dienstag, 24.02., 19 Uhr

 IG Nahverkehr
Mittwoch, 10.02., 18 Uhr

Wahl-
kreis-  
büro
Hakki
Keskin
Sprechzeiten:

Nach telefonischer Verein-
barung
Telefon: 70509707
Fax: 70509709
EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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Yine Türkiyeliler
Ocak ayında açıklanan bir araştırmaya göre Almanya‘da 
en az uyum sağlayan grup olarak Türkiyeliler belirlen-
miş. 
   Yüzde 30’unun okul diploması olmadığı ve yalnızca 
yüzde 14’nün Abitur yaptığı bildirilmiş.
Bu sonuçlar, konuyla ilgilnenler için yeni veya saşırtıcı 
değildi. Ancak niçin yapıldığını ve bu sonuçlar böyle 
toparlanmışken, çözümleri için ne yapılacağıni bilmek 
istiyoruz.
   Eyaletleri de bir biriyle kıyaslayan bu araştırmaya 
göre; göçmen kökenlilerin yaşadıkları bölgede veya 
şehirde iş olanakları ne kadar yüksek ise, onların eğitim 
ve çalışma hayatına katılım oranları da bir o kadar daha 
yüksek. Ancak bu sonuç üzerinde pek durulmamakta. 
Veya Alman vatandaşı olan çocukların okullarında 
daha başarılı olduğu daha fazlasının meslek eğitim 
yeri bulduğu bilindiği halde, vatandaşlığa geçiş git 
gide zorlaştırılmakta (daha önce SPD ve Yeşiller şimdi 
ise CDU ve SPD Partileri tarafından). Türkler arasında 
Alman vatandaşlığını alma oranı da araştırılmış. Almak 
istemeyen veya ancak kendi vatandaşlığını da korumak 
şartı ile almak isteyenler tabiki var, ama bir tek Alman 
vatandaşı olmak isteyen, ancak git gide zorlaştırılan 
şartları yerine getiremediği için alamayan binlerce 
Türkiyeli de var. 
   Eğitimdeki durum: En geç birinci PISA araştırmasın-
dan sonra Almanya‘da eğitimde ciddi sorunlar olduğu, 

Alman eğitim sisiteminin sosyal durumu iyi olmayan 
ailelerin çocuklarını elediğini, bundan da en çok 
göçmen kökenli ailelerin çocuklarının zarar gördüğü 
kanıtlanmıştır. Bu araştırmanın üzerinden yıllar geçme-
sine rağmen, değişen hiç bir sey olmamıştır. Orta sınıfın 
çocuklarını ölçü alan, üç boyutlu eğitim sistemi eleme 
imkanını sunmakta. Oysa, başarılı olan hiç bir ülkede 
çocukları çok küçük yaşta bir birinden ayıran farklı 
okul modelleri bulunmamakta. Almanya‘da ise Almanca 
dili yeterli değil diye -beraberinde getirdiği anadili hiçe 
sayılarak veya aile çocuğuna gerekli özeni gösteremiyor 
diye halen çocuklar Sonderschule lere gönderilmekde. 
İşizlikten yine göçmenler arasında en çok etkilenen gru-
bun da Türkiyeliler olduğunu biliyorduk. Git gide bek-
lentilerin yükseldiği iş pazarında en az bir meslek sahibi 
olmadan iş bulmanın ne kadar zor olduğu ortada. Ama 
iyi bir okul diploması olan bir gencin meslek eğitim yeri 
bulmada ne tür sorunlarla karşılaştığını da biliyoruz. 
Meslek öğrenmek istediğini söyleyen işsiz yetişkin bir 
Türkiyeli‘ye ne kadar zorluk çıkarıldığını veya sunulan 
olanakların daha çok geçerli alanlarda olmadığını da 
yaşıyoruz. Ayrıca bir çok Türkiyeli genç insanın bera-
berinde getirdiği diplomaları da burada geçerli değil. 
Durum böyleyken nasıl farklı bir sonuç beklenebilinir? 
Değişim için getirilen bir çok girişim de rededilmekte: 
Yaklaşık 500 bin göçmen kökenliyi ilgilendiren bu du-
rumun degişmesi için, Sol Parti‘nin geçtiğimiz günlerde 
Parlamentoya verdiği dilekçe rededilmiştir. 

Figen İzgin

Für eine linke      
Alternative in Europa!
Mitte Februar trafen sich Mitglieder mehrerer Euro-
päischer Linksparteien, die in Berlin leben, auf einer 
Veranstaltung der Linken zu den Aufsehen erregenden 
Protesten in Griechenland. 
   Diese Veranstaltung wurde genutzt, um im Vorfeld der 
anstehenden Wahlkämpfe erste gemeinsame Projekte in 
diesem Jahr zu planen. 
   So wollen in der heißen Phase des Europawahlkampfes 
Mitglieder der griechischen Linkspartei Synaspismos, 
der Rifondazione Comunista aus Italien und der Portu-
giesischen Kommunistischen Partei zusammen mit der 
Linken in Tempelhof-Schöneberg auf dem Schöneberger 
Maifest am 16. und 17. Mai (auf dem John-F.-Kennedy-
Platz)  in einen großen Informationsstand über die Euro-
päische Linke organisieren. Geplant ist eine Begleitver-
anstaltung im Rathaus Schöneberg. 
   Die Rifondazione plant darüber hinaus regelmäßige 
Treffen und Veranstaltungen in der Geschäftsstelle der 

Linken „Rote Insel“ in der Feurigstraße 67/68. Die Termi-
ne sind unserer Bezirkszeitung Lupe und dem Internet 
zu entnehmen.  
   Auch wollen wir in diesem Jahr gemeinsam mit vielen 
türkischen und kurdischen Vereinen das kurdische 
Neujahrsfest „Newroz“ feiern. Es findet am 21. März ab 
16:30 Uhr in der Dersim Gemeinde am Waterloo-Ufer 
statt. Initiator ist unser Arbeitskreis Flüchtlings- und 
Migrationspolitik.  Sie sind herzlich eingeladen!

Carsten Schulz


