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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve 

Bayan Büdenbender´in Korona Pandemisi ile ilgili 

görüntülü konuşmaları 

Sevgili vatandaşlarım, 

Alışık olmadığımız zamanlardan geçiyoruz. Alışılmadık ve birçok 

aile için zorlu bir süreç. 

„Korona pandemisi hayatımızı tamamen değiştiriyor. Birlikte 

yaşamamızı değiştiriyor. Birbirimize karşı taşıdığımız sorumluluktan 

ötürü birbirimize mesafe koymak zorundayız. Evet, bu insanlığımızın 

gereği. Ama çoğu zaman da zorlanıyoruz.“ 

„Çoğu insan artık evinde kalıyor. Bilhassa da kentlerde bunun 

anlamı şu: insanlar evlerinde yalnız kalıyor. Sevdiklerinden ayrı, 

ailelerinden çok uzakta. Bazıları eşleri ve aileleri ile normalde 

olduğundan çok daha fazla vakit geçiriyor. Birçoğu da bu durumdan 

güç topluyor. Birlikte ve çocukları ile geçirdikleri zamanın keyfini 

çıkarıyor. 

Fakat ailece geçirilen yeni gündelik hayat hiç de kolay 

olmayabiliyor. Ebeveynleri hekim ve bakıcı, şoför veya kasiyer olarak 

çalışmak zorunda olan çocuklara kim bakacak? Evden çalışma ve evden 

eğitim aynı çatı altında nasıl yürütülebilir. Ya patron aradığında küçük 

çocuk mızmızlanırsa. 12 yaşındaki ise sürekli bilgisayar başında ödev 

dışında her işi yapıyorken ortanca çocuğun karnı acıkmış ve hemen bir 

şeyler yemek istiyorsa... Üstüne üstlük bir de Paskalya Bayramı´nda 

evde kalınacak!“ 

„Tüm bunlara büyük bir kaygı daha ekleniyor: Bizim desteğimize 

ihtiyacı olanları da artık göremiyoruz: Tek başına yaşayan annemizi, 

hasta babamızı veya diğer büyüklerimizi. Daha da zoru, hastanede 

veya bakım evinde onları ziyaret edemiyoruz. Bu bizi derinden üzse de 

özellikle bu yakınlarımızı korumak için onlardan uzak durmalıyız! 

Mesafeli olalım, ama onlara yakınlığımızı gösterelim. 

Evet, bu kolay bir iş değil, hatta zaman zaman da çok 

zorlanıyoruz. Bazı işler boyumuzu aşıyor. Ama şundan eminiz: Çoğunuz 
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bu dönemde bu tür kısıtlamaların gerekli olduğunu hatta hayati önem 

taşıdığını anlıyor ve buna göre davranıyor. Birçoğunuz da kendi 

sınırlarını aşıyordur. Sizler ailelerinizle güçlüsünüz ve bu da 

toplumumuzu güçlü kılıyor.“ 

„Bir hususu çok önemsiyorum: Bu krizden en çok etkilenenleri 

unutmamalıyız.  

Tek başına çocuk yetiştiren anne veya babaları. 

Ya da yalnız yaşayan ve hiç olmadığı kadar ilgiye muhtaç 

kimseleri. 

Veya daracık evlerinde yaşayan ve şimdi eskisine göre çok daha 

fazla gelecek kaygısı hisseden aileleri. 

Ve: Yaşadıkları evde emniyet ve huzur bulamayan ve bu ortamda 

daha da fazla aile içi şiddete maruz kalma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalan çocukları ve kadınları. 

Birçok sosyal kurum ve kuruluş kapatıldı. Fakat bu durumda da 

zora düşen insanların müracaat edebilecekleri yerler var – bazılarını 

birazdan göreceksiniz. Gençlik dairelerinde, çocuk ve ergen 

hizmetlerinde veya kadın sığınma evlerinde acil telefon hatları 

vasıtasıyla veya tamamen kişisel olarak da yardım elini uzatan insanlar 

var. Onlar gıda dağıtımı yapıyor, elektronik ortamda ev ödevlerine 

yardım ediyor, Messenger desteği sağlıyor veya dijital buluşmalar 

oluşturuyorlar.“ 

„Hepinize, yardımlarını esirgemeyen herkese, bu vesileyle 

yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Küçük veya büyük, dayanışmanın 

ne demek olduğuna örnek oluyorsunuz. Ülkemizi bir arada tutanın ne 

olduğunu gösteriyorsunuz! 

Evet, uzak durmak zorundayız. Ama aynı zamanda da birbirimize 

yakınız. Herkesin elinden bir şey gelir.“ 

„Zaten günbegün yapıyorsunuz da. Birbirinize destek 

oluyorsunuz. Birbirimiz için, hepimiz için. Şüphesiz; bu süreci bu 

şekilde atlatacağız. Mesafeli, ama birlikte.“ 

„Kendinize iyi bakın – birbirimize dikkat edelim.“ 

 


