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İsveç'te ş�ddet 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.

AVRUPA   06.10.2022, 15:27

                KAYDET

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu yıl ülkede 48 k�ş� ş�ddet olaylarında yaşamını
y�t�rd�, bu rakamın yıl sonuna kadar artması beklen�yor.

İsveç Ulusal Suçları Önleme Konsey�n�n (BRA) yayımladığı raporda İsveç'te son yıllardak�
s�lahlı saldırı oranının, Avrupa ülkeler�nden "çok yüksek" olduğu, Avrupa'da her yıl b�r
m�lyon k�ş�den 1,6'sının saldırı sonucu yaşamını y�t�rd�ğ�, İsveç'te �se bu oranın b�r m�lyon
k�ş�de ortalama 4 ölüm olduğu ortaya konuldu.

İsveç'te gazetec�l�k yapan D�amant Sal�hu, AA muhab�r�ne, "Suç çeteler� söz konusu
olduğunda durum oldukça kaot�k b�r hal alıyor. Şu anda ülkede zeh�rl� ortamın hak�m
olduğunu ve çete üyeler�n�n öldürülmes� �ç�n gençler�n kullanıldığını göreb�l�yoruz."
değerlend�rmes�n� yaptı.

Lund Ün�vers�tes�nde kr�m�nolog ve İsveç Hastanes�nde doktor olan Ardavan Khoshnood,
saldırı kurbanlarının çoğunun 15-29 yaşlarındak� göçmen kökenl�ler olduğunu söyled�.

Khoshnood, 2010'dan bu yana süregelen s�lahlı saldırılarda daha önceler� kurbanların kol
ve bacaklarının hedef alındığını bel�rterek, artık çete üyeler�n�n "öldürmek amacıyla"
başlarını hedef aldığına d�kkat� çekt�.

Bu ver�ye İsveç'tek� tüm hastaneler�n ac�l serv�s çalışanlarının tanıklık edeb�leceğ�n� d�le
get�ren Khoshnood, çetelerle bağlantılı c�nayetler�n çoğunun, emn�yet yetk�l�ler�
tarafından henüz çözülmed�ğ�n�, vakaların sadece yüzde 18'�n�n başarıyla aydınlatıldığını
bel�rtt�.

İnsan hakları akt�v�st� ve gazetec� Alexandra Pascal�dou da ekonom�k ve s�yas� rol model
olarak kabul gören İsveç toplumunun, 1990'lı yıllarda değ�şmeye başladığını söyled�.

Pascal�dou, İsveç medyasında son 20 yılda göçmenler�n olumsuz tasv�r ed�lmes�n�n
yoğunlaştığına ve göçmenler�n ülkede güvens�zl�ğe yol açan b�r faktör olarak
göster�ld�ğ�ne d�kkat� çekt�.

Alexandra Pascal�dou, "B�l�rs�n�z, göçmen olmayan çocuklar ve gençler öldürüldüğünde
herkes onu çok sevd�ğ�nden, esk�den nasıl futbol oynadığından, �y� b�r �nsan olduğundan
bahseder ama s�yah� ya da Müslüman b�r çocuk, b�r genç öldürüldüğünde bu, sadece b�r
rakam olarak kalıyor, çete üyeler�n�n öldürüldüğü b�r olay g�b� anlatılıyor." ded�.

Gazeteler�n çeteler�n hedef aldığı bu çocukların hayaller�n�n olduğunu, okullarında
gösterd�kler� çabayı, eller�nden gelen�n en �y�s�n� yapmaya çalıştıklarını yazmayacağını
bel�rten Pascal�dou, öte yandan suçluların serbestçe dolaştığını, öldürülen s�yah� ya da
göçmen çocukların, İsveç medyasında asıl suçlu olarak göster�ld�ğ�n� savundu.

Pascal�dou, öldürülen göçmen çocuklarla �lg�l� İsveç medyasında çıkan haberler�n "bu
çocuklar öldürülmeye değerd�, k�mse ağlamadı, k�msen�n umurunda olmadı ve k�mse
gerçekten üzülmed�" g�b� b�r tutumla �şlend�ğ�n� �fade ett�.

Pascal�dou'ya göre İsveç makamları, bu c�nayetlerle �lg�l� soruşma �ç�n yeterl� kaynak
sağlamıyor ve açılan davalar b�rkaç ay sonra kapanıyor.
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2015'te başkent Stockholm'un Varby Gard bölges�nde s�lahlı saldırıda oğlunu hayatını
kaybeden Mar�tha Og�lv�e, oğluyla �lg�l� davanın 10 ay sonra kapandığını söyled�.

Og�lv�e, oğlu Marley'�n kat�l�n�n adalete tesl�m ed�lmed�ğ�n� d�le get�rerek, "7 yıl oldu.
Bugün artık b�r ölü ve ben�m tek çocuğumdu." ded�.

Oğlunun sıcakkanlı, �y� kalpl�, kom�k ve merhametl� olduğunu söyleyen Og�lv�e, onu k�m�n
neden öldürdüğünü b�lmed�ğ�n� ve onun �ç�n adalet yokmuş g�b� h�ssett�ğ�n� anlattı.

Og�lv�e, İsveç makamlarına ırkçılık ve ayrımcılık hakkında çalışmaları çağrısında
bulunarak, "İsveç'�n temel sorunu yapısal ırkçılık. Bunun yanı sıra ayrımcılık, ekonom�k
farklılıklar gel�yor. Bunları da yoksulluk, s�lahlı çatışmalar, çeteler ve suç olayları tak�p
ed�yor." �fadeler�n� kullandı.
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OPEC günlük petrol
üret�m�n� azaltacak

TARSİM üret�c�lere 366
m�lyon TL kuraklık ödemes�
yaptı

Ukrayna, Herson, Donetsk ve
Hark�v'dek� bazı yerleş�m
yerler�n� ger� aldı
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KORUNMASI POLİTİKASI

 KULLANIM KOŞULLARI

 K�ş�sel Ver�ler�n Korunması ve
İşlenmes� Hakkında Aydınlatma Metn�

 ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Bu s�tede yayınlanan tüm materyal�n her hakkı
mahfuzdur. Kaynak göster�lmeden
alıntılanamaz.

 Fet�h Mahalles�, Tahralı Sokak, Kavakyel� A
Blok, No:7 D:25, Ataşeh�r/İstanbul

 0216 339 45 45

OKUR HATTI: 0552 324 3890
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k t k

POPÜLER HABERLER

Kur'an'a adanmış b�r ömür:
Süleyman H�lm� Tunahan

Kur'an ayetler�n� şarkı
yapan İranlı Mohsen
Namjoo'nun Türk�ye'de

https://www.youtube.com/watch?v=f4gbwiQ5PhE
https://www.dunyabulteni.net/haberleri/isve%C3%A7
https://www.dunyabulteni.net/haberleri/%C5%9Fiddet
https://www.dunyabulteni.net/enerji-petrol/opec-gunluk-petrol-uretimini-azaltacak-h542663.html
https://www.dunyabulteni.net/enerji-petrol/opec-gunluk-petrol-uretimini-azaltacak-h542663.html
https://www.dunyabulteni.net/tarim-gida-ciftci/tarsim-ureticilere-366-milyon-tl-kuraklik-odemesi-yapti-h542642.html
https://www.dunyabulteni.net/tarim-gida-ciftci/tarsim-ureticilere-366-milyon-tl-kuraklik-odemesi-yapti-h542642.html
https://www.dunyabulteni.net/dunya/ukrayna-herson-donetsk-ve-harkiv-deki-bazi-yerlesim-yerlerini-h542493.html
https://www.dunyabulteni.net/dunya/ukrayna-herson-donetsk-ve-harkiv-deki-bazi-yerlesim-yerlerini-h542493.html
https://www.dunyabulteni.net/sayfalar.html
https://www.dunyabulteni.net/gizlilik-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi-s2.html
https://www.dunyabulteni.net/kullanim-kosullari-s3.html
https://www.dunyabulteni.net/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-hakkinda-aydinlatma-metni-s4.html
https://www.dunyabulteni.net/cerez-politikamiz-s5.html
https://guncelgirisi.com/
https://guncelbonus.org/
https://www.dunyabulteni.net/amerika/abd-hazine-bakanligi-temiz-teknoloji-fonuna-yaklasik-1-milyar-dolarlik-kredi-saglayacak-h542766.html
https://www.dunyabulteni.net/avrupa-birligi/durum-vahim-ap-isitma-sistemini-haftanin-3-gunu-kapatacak-h542765.html
https://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/kur-an-a-adanmis-bir-omur-suleyman-hilmi-tunahan-h340823.html
https://www.dunyabulteni.net/muzik/kuran-ayetlerini-sarki-yapan-iranli-mohsen-namjoonun-turkiyede-konser-verecek-olmasina-tepkiler-buyuyor-h540654.html

