
Dünya 17 Haziran 2015

ABD’de Gülen Cemaati okullarına yönelik devam eden FBI soruşturmasına çalışanların okullar aleyhine açtıkları
ayrımcılık davaları eklendi. Eski bir çalışan, ABD’ye gelirken vize başvurusunda yalan söylediğini anlatıp kendisinden
maaşının bir kısmını Cemaat’e vermesinin istendiğini savundu.

ABD'de 'cemaat okulu'na içeriden suçlama

ABD’de Gülen Cemaati’ne yakın kişiler tarafından yönetilen okullarla ilgili tartışmalar bitmiyor. Bütçesinin büyük bölümü devlet
tarafından karşılanan ve ‘charter’ denilen bu okullarla ilgili Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın 2011’den beri kamuoyuna
yansıyacak şekilde yürüttüğü araştırma halen devam ederken, federal soruşturmaya şimdi de cemaatin kontrolünde olduğu
düşünülen bu 100’den fazla okula yönelik çalışanların açtıkları ayrımcılık davaları eklendi.
Haziran 2014’te FBI tarafından basılan ve cemaate yakın Concept Schools tarafından yönetilen 19 okuldan biri Horizon Bilim
Akademisi’nde çalışmış Mary Addi’nin açtığı ayrımcılık davasında ise cemaate yönelik ağır suçlamalar gündeme geldi.

“CEMAAT MAAŞIMI ĐSTEDĐ”
Addi’nin kocası Mustafa Emanet, dava kapsamında geçen ay mahkemeye sunduğu yeminli ifadesinde, Türkiye’den ABD’ye bu
okullarda çalışmak için gelirken o dönemki okul yöneticilerinin yönlendirmesiyle vize başvurusunda yalan söylediğini savundu.
2006-2009 arası Horizon’da çalışan Emanet, Türkiye’deyken vize görüşmesine gittiğinde, o dönemki bir okul yöneticisinin
kendisinden, Horizon yönetimiyle çeşitli kereler telefon mülakatı yaptığını söylemesini istediğini anlattı. Ancak Emanet,
mülakâtların aslında yapılmadığını itiraf etti. Emanet, ayrıca ifadesinde “maaşının 28 bin dolardan 42 bin dolara çıkarıldığını ve her
maaş döneminde bu artış farkını nakit olarak Gülen Hareketi’ne vermesinin istendiğini” iddia etti.

YILDA 50 MĐLYON DOLAR FON
Cemaate yakın Horizon ve Noble Akademilerinin Ohio Eyaleti’nden aldıkları yıllık destek yaklaşık 50 milyon dolara ulaşırken, bu
okulların yönetimini üstlenen, yine cemaate yakın Concept Okulları ise iddiaları reddetti. Concept Schools Genel Müdür Yardımcısı
Salim Uçan, Hürriyet’e yolladığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi: "Yönetimimiz altındaki okullarımızdan birisinden altı yıl
önce sözleşmesini ihlal ettiği için işine son verilen Mary Addi isimli öğretmen, hakkımızda birtakım suçlamalarla 2015 Şubat
ayında mahkemeye başvurmuştur. Bu suçlamalar Mary Addi’nin eşi Mustafa Emanet’in suçlayıcı ifadelerini de içermektedir. Mary
Addi, daha önce de aynı suçlamayla değişik devlet kurumlarına başvurmuş ve bu kurumlar suçlamaların doğru olmadığını tespit
etmiştir. Mary Addi’nin aynı suçlamalarla tekrar mahkemeye başvurması kendisi adına bir talihsizliktir. Bununla beraber şu anda
hukuki süreç başlamış olup bu suçlamaların doğru olup olmadığı hukuk çerçevesinde tespit edilecektir."

CĐNSĐYET AYRIMCILIĞI
Öte yandan yine Horizon aleyhine açılan bir cinsiyet ayrımcılığı davasında, 2005’ten Şubat 2014’e kadar kuruluş için çalışan
Jennifer McQueen, bu süre zarfında kendisiyle aynı işi yapan erkeklere kendisinden daha fazla maaş ödendiğini savundu.
McQueen, 2013-2014 öğretim yılında Horizon’dan yılda 28 bin 500 dolar maaş alıyorken, daha az deneyimli olan erkek bir
çalışanın ise kendisinden yılda 7 bin 167 dolar daha fazla kazandığını söyledi. McQueen, çalıştığı süre boyunca ayrımcılık nedeniyle
uğradığı zararın tazmin edilmesini talep etti.
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