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ጀ Avusturya ilişkileri, Polonyanın Trump sevgisi, Çek Cumhuriyetindeki gelişmeler,

Finlandiya seçimleri ön plana çıkmıştır.

Sığınmacılar
Belçika'da mülteci ve göç bakanı Theo Francken'ın sığınmacılar ile ilgili attığı adımlar
tartışmalara sebep oluyor. Belçika'da mülteci ve göç bakanı Theo Francken'ın
sığınmacılar ile ilgili attığı adımlar tartışmalara sebep oluyor. Hükümetin kaçak
sığınmacıların daha hızlı yakalanması için önerdiği yasa tasarısı sivil toplum örgütleri
tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hükümet polisin sığınmacıların bulunduğu
evlere baskın düzenleyebilmesi için yasal düzenleme talep ediyor. Geçtiğimiz
günlerde ve aylarda polisin müdahalesini protesto eden ve sığınmacılar ile
dayanışma içinde olduğunu belirten yüzlerce kişi Maximilian Parkı'nda toplanmıştı.
Avrupa'daki mülteci krizinin en önemli sembollerinden biri olan Fransa'nın Calais
kentindeki mülteci kampının 2016 yılında kapatılması ile birlikte birçok sığınmacı
Belçika'ya akın etti. Brüksel'de zor durumda bulunan sığınmacılar için yardım
platformları oluşturuldu. Binlerce Belçikalı aile sığınmacılara kapılarını açtı. Belçika
hükümeti sığınmacılara yönelik politikaları sertleştirmeye çalışıyor. Yüzlerce kişi
sokaklara dökülerek hükümetin attığı adımları protesto etmeye devam ediyor.
İtalya Sahil Güvenlik Hizmetleri, Akdeniz'de 800 göçmenin yakalandığını duyurdu.
Göçmenler, beş tekneyle Avrupa'ya geçmeye çalışıyordu. Libya Sahil Güvenlik
ekipleri ise, Trablus açıklarında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 100'den
fazla göçmeni yakaladı.

Almanyada Hükümet Arayışları
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Aylardır hükümetin kurulamadığı Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik ile
koalisyon görüşmelerine başlanmasına yeşil ışık yaktı. Avrupa Birliği'nin lokomotifi
konumundaki Almanya'da hükümetin bir an önce kurulması Avrupa Birliği için büyük önem
taşıyor. Sosyal Demokrat Parti gençlik teşkilatı büyük koalisyona karşı çıkıyor. Teşkilat
başkanı kampanya başlatacaklarını belirtti.

İspanya – Katalonya
Katalonya

Parlamentosu

özerk

bölgenin

eski

lideri

Carles

Puigdemont'u

Katalan

hükümetinin başkanlığı görevine tek aday olarak göstereceklerini açıkladı. Katalonya
Parlamentosu özerk bölgenin eski lideri Carles Puigdemont'u Katalan hükümetinin
başkanlığı görevine tek aday olarak göstereceklerini açıkladı. Kopenhang'da konuşan
Puigdemont ülkesine siyasi çözüm getireceklerinin altını çizdi. İspanya Dışişleri Bakanı
Alfonso Dastis Belçika'dan Danimarka'ya giden Puigdemont'un 'şimdilik hareket serbestliği
olduğunu' açıklamıştı.

AB – Kuzey Kore İlişkileri
AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları daha da
genişletti. AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah
ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı
sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

AKPM
İtalyan Demokrat Parti (PD) üyesi Michele Nicoletti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
(AKPM) Başkanı oldu. AKPM İtalyan Delegasyonu Başkanı da olan 61 yaşındaki Nicoletti,
aynı zamanda siyaset felsefesi profesörü kimliğiyle tanınıyor.

Davos
Portekiz 2013'te yaşadığı krizden çıktı ve büyük bir ivme yakalayarak ekonomisini
hızla geliştiriyor. Halkın büyük bir çoğunluğunun ülkede refah seviyesi artmış
durumda. Davosta hava giderek iyiye doğru gidiyor. Bu haber delegeleri de memnun
etti. Yıllar sonra şirketlerin tepe yöneticileri dünyadaki ekonomik gidişatın iyiye
gittiğini söylemeye başladı. Price Waterhouse and Coopersın (PwC) anketine
katılanların yüzde 57si ve birçok politikacı bu sene ekonomide büyüme bekliyor.
Davosta gerçekleşen 48. Dünya Ekonomik Forumunun 4. gününde gündem Brexit
olacak. 18 sene sonra görevi başında ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak
zirveye 25 Ocak ta Donald Trump da katıldı. Alman şansölye Angela Merkel de dün
İngiltere ile yakın ortaklık istediklerini vurgulamıştı.
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Almanya
Federal Alman Meclisi'nde komisyon başkanlıklarını hangi partilerin üstleneceği
belirlendi. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif, yüksek önem taşıyan bütçe
komisyonu da dahil olmak üzere üç komisyonun başkanlığını aldı. 24 Eylül
seçimlerinde oyların yüzde 12.6'sını almayı başaran AfD, meclise ilk kez girmişti.
Alman siyasetindeki teamüllere göre, federal mecliste bütçe komisyonu başkanlığını
ana muhalefet partisi üstleniyor. CDU, CSU ve SPD arasında büyük koalisyon
kurulduğu takdirde de AfD, meclisteki en büyük ana muhalefet partisi olma
konumunu üstlenecek.
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, canlı yayında gündeme gelen
Avrupa Birliği'nin ortak ordu kurma projesiyle ilgili şunları söyledi: Bu aralar herkes
sürücüsüz otomobil projesine yoğunlaşmış durumda. Ancak insanların kaygıları daha
çok ekonomi ve savunma konularında yoğunlaşıyor. İçinde yaşadığımız dönem
itibariyle güvenlik konusu en önemli meselelerden biri halini aldı. Aramızda bazı
ülkeler her zaman ABD'nin harekete geçmesini bekledi. Ama biz kendi sorunumuzu
kendimiz halletmeliyiz. Kendi sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Bunun için de
hazırlıklı olmalıyız.
Alman ordusu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen askerlerin sayısı
2017'de son yıllarda hiç olmadığı kadar arttı. Askeri İstihbarat Dairesi 400 yeni
vakayı incelerken 6 askeri aşırı sağcı olarak sınıflandırdı. Alman Askeri İstihbarat
Dairesi yeni bir düzenlemeyle 2017 yılında orduya başvuranlara yönelik daha sıkı bir
güvenlik taraması yapıyor. 2017 yılında 7 bin 400 kişiye güvenlik incelemesi yapıldı.
Başvuranlardan dört kişinin birliğe katılmasına izin verilmedi.

AB İçindeki Gelişmeler
Avrupa Birliği'nin 10. uzay konferansı Brüksel'de yapıldı. Uzay endüstrisi yetkilileri Avrupa
Birliği'nin uzay yatırımlarına daha fazla bütçe ayırması için lobi çalışmaları yürütüyor.
Avrupa Birliği'nde üretilen uzay teknolojileri, önümüzdeki yıllarda küresel ısınmaya karşı
mücadelede önemli rol oynayabilir.

Türkiye – Avusturya İlişkileri
Türkiye ve Avusturya dışişleri bakanlarının İstanbul'daki görüşmesi sonrası ikili ilişkilerde
"pozitif

konulara

odaklanma"

mesajı

verildi.

Bakanlar

arası

doğrudan

iletişime

geçilmesinin "çok çok iyi" olduğunu söyleyen Kneissl, "sahip olunan fikir ayrılıklarına"
rağmen görüşmenin "beklentileri aştığını" dile getirdi. Diğer yandan Kneissl'ın da
Çavuşoğlu'nu bir karşı ziyaret için Viyana'ya davet ettiği bildirildi. Görüşmenin ne zaman
gerçekleşeceğiyse şu an için belirsiz.
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Polonya
Polonya, Trump'ın en çok sevildiği, Putin'in en az sevildiği ülke. Fondation Bertelsmann
tarafından Davos Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yapılan bir araştırma ABD lideri
Donald Trumpın Avrupadaki imajının giderek daha da kötüleştiğini ortaya koydu. Avrupa
yöneticilerine gelince, Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı rekorunu elde eden
popüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronun, özellikle kendi ülkesi başta olmak üzere
zannedildiği kadar popüler olmadığı ortaya çıktı. Avrupanın hemen tamamında en popüler
politikacı olan Angela Merkel, Fransada da yüzde 65 ile ilk sırada, Macron ise kendi
ülkesinde yüzde 55 oranıyla Merkelin gerisinde.

Çek Cumhuriyeti
Çekya'da

Milos

Zeman'ın

yeniden

cumhurbaşkanı

seçilmesinin

ardından

halktaki

bölünmüşlük hepten görünür hale geldi. Zeman'ın oyların %52'sini aldığı ikinci turda
Zeman'a karşı yarışan Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost oyların %48'ini
almıştı. 1998 - 2002 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Zeman, 2013 yılından
bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Finlandiya
Finlandiya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, mevcut Devlet Başkanı Sauli Niinisto
kazandı. Niinisto, pazar günü gerçekeştirilen seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 62.7'sini
alırken en yakın rakibi Finlandiya Yeşiller Partisi'nden Pekka Haavisto yüzde 12,4'te kaldı.
Niinisto ayrıca ülkesi üyesi olmamasına rağmen NATO ile geliştirdiği yakın ilişkilerle
biliniyor.
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