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RADĐKAL - Almanya'da Bonn yakınlarındaki Bornheim kentinde

erkek mültecilerin belediyeye ait yüzme havuzlarına girişleri yasaklandı.

Kent idaresi, alınan bu yasak kararını savundu. 

Alman medyasında yer alan haberde, Şehir Đdaresi adına açıklama yapan

Markus Schnapka, son dönemlerde yüzme havuzlarında erkek

mültecilerden ötürü çok sayıda taciz şikayeti geldiğini söyledi.

Schnapka'nın, “Yaptığımın haksız olduğunu biliyorum ama başka bir yol

göremiyorum. Almanya'da bizim değer anlayışımız kadınların eşitliği

üzerine kuruludur. Bu tartışılamaz” dediği aktarıldı. Markus Schnapka,

yasak kararını mültecilerin kaldığı yurtlara giderek bizzat kendisinin

açıkladığını da anlattı.
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Bu yasak kararı Almanya'da şaşkınlığa neden oldu. (Hakan Aytaş/DHA)
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Almanya'nın Bornheim kentinde

kadın müşterilerden ve çalışanlardan

gelen şikayetler üzerine erkek

mültecilerin kentteki bir kapalı

yüzme havuzuna girişine yasak

getirildiği açıklandı.
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