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Akademisyen’ne doktoran olarak başvurdu. Rektörlük ve branş profesörü işe alınmasından
yanaydılar, ama Eyalet Anayasayı Koruma Kurumu, Schamberger’in komünist olduğunu belirterek
atama işlemini sürüncemeye soktu.
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Đnternetteki özel bloğunda başta Türkiye ve Kürdistan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerindeki
politik gelişmeleri yorumlayan, haberler yapan Kerem Schamberger çeşitli ülkelerde gazetecilik,
basın özgürlüğü, basına yönelik baskılar konusunda araştırma yapmak için üniversiteye başvurdu.
Rektörlük ve bölüm profesörü işe alınmasından yana tavır aldı, ama Bavyera eyaletinde geçerli olan
bir yasaya göre Anayasayı Koruma Kurumu’nun da onay vermesi zorunluydu.
Kurum, akademisyenle ilgili onay talebine aylardır cevap vermedi. Normalde görev süresi 1 Ekim’de
başlayan Schamberger, Anayasayı Koruma Kurumu’nun bilinçli olarak cevabı geciktirdiğini, sorunun
DKP üyeliği ve kendini komünist olarak tanımlaması olduğunu iddia ediyor.
Akademisyenin durumu Alman medyasında da konu edildi ve Bavyera Anayasayı Koruma kurumu
soğuk savaş sürdürmekle suçlandı. Süddeutsche Zeitung’daki haberde 30 yaşındaki akademisyenin
dünyadaki basın özgürlüğü ve basın mensuplarının çalışma koşulları üzerine henüz yapılmamış bir
araştırma yapacağı, Ludwig Maximilien Üniversitesi rektörlüğü ve Schamberger’in doktora çalışması
yapacağı profesörün onay verdiği belirtildi. Ancak akademisyen göreve başlayamadı. Bunun nedeni
işe alma hakkı normalde üniversite yönetimine ait olmasına rağmen kendini komünist olarak
niteleyen Schamberger için Anayasayı Koruma Kurumu’ndan özel izin alınma zorunluluğu olmasıydı.
1972’de uygulamaya sokulan aşırı sol görüşlülere meslek yasağı Bavyera’da hala geçerliydi.
Akademisyen, Federal Adalet eski Bakanı Herta Däubler-Gmelin’i avukat tutarak hem kendi hakkını
korumak hem de çağdışı yasağı iptal ettirmek için mücadele edeceğini açıkladı.
Üniversite yönetimi, kendileri açısından Schamberger’in politik düşüncesinin değil akademik
formasyonunun önemli olduğunu, bu nedenle göreve alınması için kendine destek verileceğini
bildirdi. VVN, Rote Hilfe, DKP, SDAJ örgütleri de her türlü dayanışma ve desteğin gösterileceğini
açıkladılar.
Schamberger, 2003 yılından beri DKP üyesi, yaptığı bir açıklamada partinin TTIP, CETA gibi
ekolojik konular ve Münih Güvenlik Zirvesi’ne karşı mücadele ettiği için partiye üye olduğunu
belirtti. Kendisinin Marksist Leninist olmadığına vurgu yapan akademisyen pazarı esas alan bir
demokrasiden değil, demokrasiyi esas alan bir pazardan yana olduğunu ve bunun için çaba
harcadığını söyledi. (YH)
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