Radikalleşme Başvuru Merkezi
Radikalleşen ya da radikalleşmekle olan genç insanların ebeveynleri, aileleri,
arkadaşları ve öğretmenleri için BAMF bünyesindeki “Radikalleşme Başvuru Merkezi”
hakkında genel bilgiler
Genç bir insanın radikalleştiğini ilk fark edenler ve aynı zamanda kendini gittikçe daha fazla
yalıttığı halde iletişimini kopardığı son kişiler çoğu zaman, ebeveynler, aileler, arkadaşlar ve
öğretmenlerdir. Bu kişilere böyle zor bir durumda mümkün olan en iyi şekilde destek olmak
ve böylece yakınları olan bu insanın radikalleşmesine beraberce karşı koyabilmek için artık
profesyonel bir danışmanlık seçeneği bulunuyor.
Federal İçişleri Bakanı Dr. Friedrich 24.06.2011 tarihli “önleyicilik zirvesi” çerçevesinde,
Müslümanlarla birlikte gençlerin ve ergenlerin İslamcı gruplar tarafından radikalleştirilmesine
karşı mücadele etme kararlılığını vurguladı. Danışma merkezi bu açıdan önemli bir unsur
teşkil ediyor.
İlgili kişilerin sosyal çevresi genelde oğullarının, öğrencilerinin, arkadaşlarının ya da takım
arkadaşlarının aniden dini görüşünü ya da hatta tüm dünya görüşünü değiştirdiğini, şimdiye
kadarki çevresinden, geçmişinden gittikçe uzaklaştığını ve radikal bir yelpazeye yöneldiğini
ve özgürlükçü, demokratik bir hukuk devletinin ilkeleriyle uyumlu olamayacak ideolojilere
gittikçe daha fazla yöneldiğini en çabuk fark edenlerdir.
İlgili kişiler çoğu zaman önceki çevrelerinden ciddi şekilde uzaklaşırlar ve hiçbir
“müdahaleye” izin vermezler. Bu, arkadaşları arasında ama özellikle de ebeveynlerinde
tedirginliğe yol açar: Çocuklarının, muhtemelen hoş karşılayacakları gibi dindar olması ile
aynı zamanda çocuklarının “yanlış ortamlara” girebileceği ve kendisiyle bağlarının
kopabileceği kaygısı arasında bir çelişkide kalırlar. Özellikle çocukları İslam dinine geçen,
Müslüman olmayan ebeveynlerin, din olarak İslam hakkında birçok sorusu olur.
Bu noktada profesyonellere danışmak önemli ve gereklidir. Sorunu fark etmek ve
kabullenmek, akla gelen soruları açıklığa kavuşturmak ve sonuçta radikalleşme sürecine karşı
koymayı sağlayabilecek yollar bulmak gerekir.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’nin bünyesinde kurulan “Radikalleşme Başvuru
Merkezi”, çeşitli danışmanlık kuruluşlarıyla yakın iletişim içindedir ve danışılacak kişilerin
yanı sıra her alanda özel konulara yönelik ağları bilir. Aşağıdaki şekillerde somut yardım
sunar:
• Bir ilk başvuru noktası oluşturur, sıkça sorulan soruları cevaplar ve sorun hakkında bir ilk
fikir vererek aydınlatır,
• çevrimiçi ve karşılıklı görüşme yoluyla yardım seçenekleri hakkında ilk bilgileri sağlar,
• özel durumlarda uygun bir merkez aracılığıyla kişisel danışmanlık ve yardım sunar ve
aracılık yapar,
• tüm alanlardaki uzmanlarla doğrudan iletişim kurar ve
• benzer durumdaki diğer kişilerle ve/veya kendi kendine yardım inisiyatifleriyle iletişim
kurulmasına aracılık eder.
Danışma merkezinin seçenekleri tüm yurttaşlar için ücretsiz olarak sunulur.

