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İsveç'te şiddet olayları her geçen
gün artıyor
İskand�nav ülkes� İsveç'te son 10 yılda yaşanan s�lahlı saldırıların oranı,
Avrupa ülkeler�ne kıyasla "çok yüksek" sev�yelere çıktı.

erel basında yer alan haberlere göre, bu yıl ülkede 48

kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi, bu rakamın yıl sonuna kadar

artması bekleniyor.

İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyinin (BRA) yayımladığı raporda İsveç'te

son yıllardaki silahlı saldırı oranının, Avrupa ülkelerinden "çok yüksek"

olduğu, Avrupa'da her yıl bir milyon kişiden 1,6'sının saldırı sonucu yaşamını

yitirdiği, İsveç'te ise bu oranın bir milyon kişide ortalama 4 ölüm olduğu

ortaya konuldu.

İsveç'te gazetecilik yapan Diamant Salihu, AA muhabirine, "Suç çeteleri söz

konusu olduğunda durum oldukça kaotik bir hal alıyor. Şu anda ülkede zehirli

ortamın hakim olduğunu ve çete üyelerinin öldürülmesi için gençlerin

kullanıldığını görebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lund Üniversitesinde kriminolog ve İsveç Hastanesinde doktor olan Ardavan

Khoshnood, saldırı kurbanlarının çoğunun 15-29 yaşlarındaki göçmen

kökenliler olduğunu söyledi.

Khoshnood, 2010'dan bu yana süregelen silahlı saldırılarda daha önceleri

kurbanların kol ve bacaklarının hedef alındığını belirterek, artık çete

üyelerinin "öldürmek amacıyla" başlarını hedef aldığına dikkati çekti.
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BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Abdurrahman Koç
Haber7.com - Editör

Bu veriye İsveç'teki tüm hastanelerin acil servis çalışanlarının tanıklık

edebileceğini dile getiren Khoshnood, çetelerle bağlantılı cinayetlerin

çoğunun, emniyet yetkilileri tarafından henüz çözülmediğini, vakaların

sadece yüzde 18'inin başarıyla aydınlatıldığını belirtti.

İnsan hakları aktivisti ve gazeteci Alexandra Pascalidou da ekonomik ve

siyasi rol model olarak kabul gören İsveç toplumunun, 1990'lı yıllarda

değişmeye başladığını söyledi.

Pascalidou, İsveç medyasında son 20 yılda göçmenlerin olumsuz tasvir

edilmesinin yoğunlaştığına ve göçmenlerin ülkede güvensizliğe yol açan bir

faktör olarak gösterildiğine dikkati çekti.

Alexandra Pascalidou, "Bilirsiniz, göçmen olmayan çocuklar ve gençler

öldürüldüğünde herkes onu çok sevdiğinden, eskiden nasıl futbol

oynadığından, iyi bir insan olduğundan bahseder ama siyahi ya da Müslüman

bir çocuk, bir genç öldürüldüğünde bu, sadece bir rakam olarak kalıyor, çete

üyelerinin öldürüldüğü bir olay gibi anlatılıyor." dedi.

Günün Öneml�
Manşetler�n� Kaçırmayın!

Tüm Manşetler

  B�r Yorum Yapın

bir müslüman 45 dak�ka önce

Uyuşturucu ve suç dey�nce akla PKK gel�yor. PKK'dan kurtulsalar suç olayları bel�rg�n şek�lde düşer
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a�lelere oluyor

  Beğen   Cevapla    Toplam 1 beğeni

Derzeit 6 saat önce

YORUMLAR 3





DİĞER HABERLER

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

https://ekonomi.haber7.com/
https://spor.haber7.com/uefa-avrupa-ligi/haber/3265694-fenerbahce-aek-larnaca-canli
https://www.haber7.com/siyaset/haber/3265916-deniz-baykaldan-libya-aciklamasi-yapilan-anlasma-cok-onemli
https://www.haber7.com/kullanim

