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AVRUPA’DA MÜSLÜMANLARA
KARŞI ŞİDDET EYLEMLERİ
Şiddet eylemleri ırkçı canavarlaştırma şiddet ideolojisinin bir sonucudur. Müslümanlar sadece inançlarından dolayı giderek daha fazla fiziksel saldırının hedefi
haline gelmektedir.

BELÇİKA
•

Din değiştirerek İslam’ı seçtiği gerekçesiyle bir Müslüman kadın, annesi
tarafından bıçaklandı (Kaynak: DH Net)

•

Anderlecht kentinde Müslüman bir kadın üç yaşındaki oğlunun önünde
bıçaklandı. (Kaynak: SudInfo)

BOSNA HERSEK
•

Rogatica’da uzun bir aradan sonra yurda dönen Bosnalı Elvir Bahto komşusunun kürekle saldırısına uğradı. (Kaynak: AFP)

DANİMARKA
•

Başörtülü on yedi yaşındaki bir genç kız şiddet içerikli saldırıya maruz
kaldı. Başörtüsü çekilip çıkarılan genç kız ırkçı hakaretlerle sözlü saldırıya
uğrarken kafasına atılan tekmeler ve vücudunun yumruklanmasıyla fiziksel saldırıya da maruz kaldı. Saldırının faili 30-40 yaşlarında Danimarkalı
bir adamdı. (Kaynak: TV2)

ESTONYA
•

Tartu kentinde tesettürlü bir kadına tükürüldü. (Kaynak: Johannes Mihkelson Merkezi)

FİNLANDİYA
•

Sol İttifak milletvekili adayı Suldan Said Ahmet metro beklerken sözlü
tacize ve fiziksel saldırıya maruz kaldı. (Kaynak: Yle)

FRANSA
•

Aşırı sağcı Ulusal Cephe destekçisi Bayonne Camii’ni yakma girişiminde
bulunarak cami önündeki iki kişiye ateş açtı, saldırıya uğrayanlardan biri
ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra evinde tutuklandı. Irkçılık veya din
karşıtlığı gerekçesiyle cinayete teşebbüs ve tehlikeli şekilde kişilere ve
mala zarar vermekle suçlandı. (Kaynak: France Inf)
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ALMANYA

•

Mültecilerin kabulü için kampanya yürüten Hristiyan Demokrat Birliği üyesi ve Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke aşırı sağcı biri tarafından öldürüldü.

YUNANİSTAN

•

Dedeağaç şehrindeki Müslüman mezarlığında Mayıs’ta bir saldırı meydana geldi. Mezarlara Nazi sembolleri çizilerek üzerinde “Yunanistan Yunanlılara aittir” sloganı bulunan broşürler mezarlığa saçıldı. Broşürlerden
anlaşıldığına göre eylemi yapanlar aşırı sağcı Golden Dawn (Altın Şafak)
taraftarlarıydı. (Kaynak: Efimerida ton Syntakton)

MACARİSTAN

•

Ülkede düzenlenen yaz müzik festivalinde dört genç “göçmen” oldukları
gerekçesiyle ciddi şekilde dövüldü.

İRLANDA

•

İki Müslüman erkek camiden evlerine dönerken önceden planlanmış bir
saldırıya uğradı. (Kaynak: The Irish Examiner)

KOSOVA

•

Prizren şehrinde tarihi Namazgah Camii (Xhamia e Namazgjahut) tahrip
edildi. (Kaynak: inFokus)

MALTA

•

Fildişi Sahili göçmeni Lassana Cisse ırkçı bir saldırı sırasında katledildi.
(Kaynak: BMMYK Malta)

HOLLANDA

•

Lahey’de Es Sünnet Camii’nde bir pencerenin çerçevesine aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı pankart asıldı. Pankartın önüne Arap kıyafetleri giydirilmiş cansız bir manken yerleştirildi. Sakallı ve yarı çıplak mankenin bacaklarının arasına bez bir bebek iliştirilmişti. (Kaynak: Republiek Allochtonie)

KUZEY MAKEDONYA

•

Strumica’da ezan sesini kısmak amacıyla bir camiye polis ve müfettişler
girdi. (Kaynak: Ina Online)

NORVEÇ

•

10 Ağustos’ta aşırı sağcı Philip Manshaus Oslo’nun dışında bulunan El Nur
İslam Merkezi’ne İslamofobik bir terör saldırısında bulundu. Saldırgan daha
fazla zarar veremeden camide bulunan yaşlı Müslümanlar tarafından etkisiz
hale getirildi fakat bu esnada bir kişi yaralandı. (Kaynak: All News Media in Norway)
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POLONYA
•

Mülteci dostu Gdańsk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz Ocak’ta çocuk
hastaneleri yararına düzenlenen bir açık hava etkinliğinde bıçaklanarak
öldürüldü. (Kaynak: AFP)

RUSYA
•

Mayıs’ta Kaliningrad bölgesi Svoboda köyünde özel bir arazide inşa edilen
bir ibadethane yıkıldı. (Kaynak: Radio Svoboda)

SIRBİSTAN
•

Nisan’da Belgrad’ın Borča mahallesinde bir Arnavut fırınını hedef alan bir
dizi saldırı düzenlendi. (Kaynak: N1)

İSPANYA
•

Aralık’ta Zaragoza’da en az yedi kişi henüz reşit olmayan bir göçmeni fena
şekilde dövdü. On yedi yaşındaki göçmenin kafatasında göçük meydana
getiren saldırganlar göçmeni sokak ortasında bırakarak kaçtı. (Kaynak: El
Heraldo)

İSVİÇRE
•

Lozan kentinde on dört yaşında tesettürlü bir kız öğrenciye metroda yaşlı bir
adam tarafından küfür edildi ve “Müslüman pislik” olarak nitelendirildi. Ayrıca adam kıza “ülkesine dönmesi” gerektiğini söyledi. (Kaynak: GRA Chronology)

İNGİLTERE
•

21 Mart’ta Birmingham’da beş camiye saldırı düzenlendi ve camiler tahrip
edildi. (Kaynak: Euronews)

•

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında gerçekleşen katliamdan saatler sonra Londra’nın Whitechapel kasabasındaki Ashaadibi Merkez Camii
dışında bir Müslüman başından yaralandı. (Kaynak: Aljazeera)

•

28 Ağustos’ta Londra’nın South Ealing Metrosu’nda geleneksel İslami kıyafetleri içinde iki kadına vahşice saldırıldı ve kadınlar ciddi şekilde yaralandı. (Kaynak: The Independent)

•

Haziran’da Galler Bölgesi’nin Cardiff kentindeki Darü’l-İsra Camii’nde görev yapan iki güvenlik görevlisi bıçaklı iki adam tarafından saldırıya uğradı.
(Kaynak: Wales Online)

•

11 Kasım’da Havenhill’de bir ibadethane kundaklandı. (Kaynak: HavenHill Echo)
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