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YALLAH AVANTI HAYDI
DAYANIŞMANIN SICAK
SONBAHARINA KATILMAYA
IRKÇILIK KARŞITI MÜCADELE BİRLEŞTİRİR.
KİMSENİN AYRIŞTIRILMADIĞI BİR TOPLUM İÇİN
MÜCADELE EDELİM!
Dayanışmamızın sonhabarı bundan 6 yıl önce
2015´deki Göç Yazı´nda başladı. Bu süreçte mültecilere karşı kurulmuş olan Avrupa Birliği dışındaki sınırlar
yıkılmıştı. 4 Eylül 2021´deki büyük #unteilbar eyleminde bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu eylemle sayısız
ırkçılık karşıtı, sömürgecilik karşıtı, kuir-feminist,
antifaşist, göçmen ve çevre konulu toplumsal hareket
yer alıyor.
2015 yılında kardeşlerimiz sınırların ötesine geçmek
için yola çıktılar. Militarize edilmiş sınır koruma örgütü
Frontex´i aşmaya çalışıp hareket özgürlüğü ve iltica
etme haklarını kullanmak istediler.
Bu sırada dayanışma gösteren toplumun büyük
çoğunluğu buraya gelmeyi başaranları sahiplenip
“hoşgeldiniz” dedi. Göçmen örgütleri, mülteci insiya-

tifleri, dayanışma ağları gibi pek çok oluşum gelenleri
korumanmasının ve rahatlığının sağlanması için çaba
gösterdi. Bu oluşumlar Almanya´ya gelenler için insanca yaşamı, barınmayı ve çalışmayı mümkün kılmak için
bir araya geldiler veya kuruldular.
Ama 2015 Göç Yazı´ndan bu yana çok şey yaşandı. Bir
yandan ırkçılık karşıtı birliğimiz, sesimiz, bağlarımız ve
Almanya´daki göçmen yaşamı daha güçlü hala geldi
ama öbür yandan siyasal baskı ve şiddet daha şiddetli
ve açık hale geldi.

KURUMSAL IRKÇILIK, ANTI-SEMİTİZM VE SAĞ
TERÖRİZM YOK EDİLSİN!
2020´nin Eylül ayında Moria kampında yaşanan
yangından sonra Seehofer ve arkadaşları, kampları
yandığı için evsiz kalan mültecilerin Almanya´ya gelmesine ne pahasına olursa olsun engel olmaya çalıştı.
Hatta Almanya´daki eyaletlere yasak koyarak, kendi
inisyatifleri ile mültecileri kabul etmelerine engel oldu.
Onların bu tavrı ülkede kalmanın zorlaşması ve zorla
geri göndermelerin arttığı bir süreçte Akdeniz´de
“ölmeye bırakan” ırkçı siyasetin devamı anlamına geliyordu. Mültecilerin denizde boğulmalarının engellenmesi için yapılan kurtarma çalışmalarının suçmuş gibi
gösterilmesi, pandeminin ortasında Alman ve Berlin
hükümetlerinin insanları zorla dünyanın en tehlikeli
ülkelerinden biri olduğu söylenen Afganistan´a geri
gönderilmesi vb. bunların tümü de aynı politikaların
yol açtığı sorunlardır. Bu siyaset parlamentodaki ve
sokaktaki sağcıların değirmenine şu taşımak anlamına
geliyor. Korkunç sağ terörist saldırıların Almanya´daki herkesi tehdit eden boyuta gelmesi ırkçılığın
sınır-içinde de öldürdüğünü gösteriyor. AfD siyasileri,
ırkçı ve antisemitist komplo teorilerinden beslenen
bu ırkçı sağ teröristlerin parlamenter kanadını temsil
ediyor. Göçmenlerin yaşamı güvende değil, çünkü

devlet kurumlarının nazilerden arındırılması hiçbir
zaman gerçekleşmedi. Dessau, Kleve, Delmenhorst
gibi yerlerde polis gözaltısında öldürülen 159 insanın
hesabını soruyoruz. Siyasiler ve güvenlik güçleri
kendi içlerinde, yargı mekanizmalarında ve toplumda
barındırdıkları sağcı oluşumlar ile mücadele etmeyi
reddetmektedir.

BURADAYIZ VE BURADA KALACAĞIZ

Bu nedenle mesele bizim için bütünsel olarak ele
alınmalıdır: Herkes için iyi bir yaşam öneriyoruz. Covid-19 pandemisi sırasında sistem için hangi hayatının
değerli hangisinin değersiz olduğunu gördük. Siyasilerin ürettiği politikalar düzenli olarak mültecileri güvensiz ve sıkış tıkış kamplarda karantina içinde tutmaya
devam etti. Halbuki mültecilere olduğu gibi evsizlere
de, mesafe ve hijyen kurallarına uyan barınma imkanı
sağlanabilirdi. Ama aksine sınırlar kapalı tutulmaya
devam edildi!
Kimileri güvenli evlerinden yaşamaya/çalışmaya devam ederken göçmen işçiler açlık parasına tarlalarda
Spargel(Kuşkonmaz) ve çilek toplamaya, fabrikalarında
insanların “ağzına layık” et üretmeye devam etti.
Kısaca pandemi, bir çok insan için -göçmen olsun
olmasın fark etmez- temizlik ve bakım hizmetlerinde
insanlık dışı çalışma koşullarının sürdürülmesi anlamına
geldi. Bunu yaparlarken hala kasa önünde beklemeye,
evlere yemek siparişi getirmeye, adeta suç unsuru
haline getirilmiş işlerini yapmaya devam ettiler.
Bunlara rağmen Alman kimlikleri olmadığı sürece 3.
kuşak göçmen topluluklarının (bu ülkede vergi ödemelerine rağmen) hala demokratik seçme ve seçilme
hakları bulunmuyor. Bu anti-demokratik ve yapısal
ırkçılığın milyonlarca insanı referandumlardan ve seçimlerden uzak tutması demektir.

Doğa kırımı Güney yarımkürede yaşayan insanlar için
uzun zamandır bir gerçeklik halini almış ve zorunlu
göçün sebepleri arasına girmiş durumda. Bu nedenle adil bir çevre politikası için mücadele, kaçınılmaz
olarak, sömürgeci karşıtı mücadeleler ile birleşmiş ve
onlardan ayrı tutulamaz durumdadır. Fosil yakıtların
sömürgecilik sonrası şekiller alarak yağmalanmaya devam edilmesi pandemiden çok önce insanların temel
yaşamsal ihtiyaçlarını ellerinden aldı. Pandemi küresel
adaletsizlik zincirinin yarattığı etkileri kat kat artırdı.
Tıbbi malzemelerin dayanışmacı olmayan biçimlerde
dağıtılması ve kar odaklı, sağlık hakkına dayanmayan
patent hakları meselesi yukarıda özetlenen bu süreçlerin devamı anlamına geliyor. Ne küresel iklim yıkımı ne
de pandemi ulusal sınırların aşılmasını mümkün kılıyor.
Acilen ulusal sınırların ötesine geçen, küresel- adil-birçözüme ihtiyaç VAR!

OYUN BİTTİ! KAPİTALİST IRKÇI NORMALİTEYE
DÖNMEK İSTEMİYORUZ!

Yaptığımız teşhis şudur: okun yaydan çıkmaya hazır
olduğu zamanlardayız. Her şey mümkün. Ama okun
nereye gideceği bizim vereceğimiz mücadeleye, hayal
kurma gücümüze ve örgütlenmemize bağlı. Acilen
herkes için dayanışmacı bir topluma geçmemiz gerekiyor. 4 Eylül 2021´de Berlin´de açık bir şekilde göstermemiz gereken, kendi tırnaklarımızla kazıyarak ve
gün be gün yükselttiğimiz mücadelelerimizi su yüzüne
çıkartmaktır.

YALLAH, AVANTİ, HAYDİ!
4.9´DAKİ UNTEILBAR EYLEMİNDE
KURULACAK OLAN
IRKÇILIK KARŞITI CEPHEDE
BİRLEŞELİM

TALEPLERIMIZ ŞUNLARDIR:
Herkesin barınabilmesi için belgesiz göçmenlerin
kalma hakkının legalize edilmesi!
Herkesin barınma hakkı için kampların boşaltılması!
Arama kurtarma çalışmalarının yaygınlaşıp
meşrulaştırılması için Akdeniz´de ölmeye
bırakılmaya karşı çıkılması!
Oylarımızı saymayan düzene karşı,
herkese seçme ve seçilme hakkı verilmesi!
İnsanların zorla göç ettirilmesine karşı,
herkesin hareket özgürlüğünün sağlanması!
Anayasal Koruma adı altında sağcıların
korunmasının engellenmesi ve devlet kurumlarının
nazilerden arındırılması !
Herkese güvenceli bir yaşam için nazilerin
silahsızlandırılması,
Iş koşullarının sömürülmesine karşı herkese
evrensel bir temel gelirin sağlanması!
Sağlıktan kar elde edilmesinin engellenmesi,
herkese ait olan sağlık hakkının yerine getirilmesi!
Ekosistemin sömürülmesinin durdurulması ve
Güney yarımkürenin yağmalanmasının
durdurulması, herkes için adil bir iklim düzenine
geçilmesi !

DESTEKLEYENLER:

ABA - Aktionsbündnis Antirassismus, ABA - TK (Türkiye-Kürdistanli Göcmenler Platformu), Afghanischen
Aufschrei Düsseldorf, Afrique-Europe-Interact, AG
Asylsuchende SOE e.V., AG Right to the City for All
der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen,
Alarm Phone Berlin, Amaro Foro, Asmara’s World e.V.
, Balkanbrücke, Bundesweites Aktionsbündnis ‚NSUKomplex auflösen‘, Community for all, Ende Gelände,
FLINTA* Netzwerk, Flüchtlingsrat Hamburg, Flüchtlingsrat Thüringen e.V., Flüchtlingsrat Wiesbaden,
Gemeinsam gegen die Tierindustrie, Ihr seid keine
Sicherheit!, Initiative Amed Ahmad, Initiative Duisburg 1984, Initiative für die Aufklärung des Mordes an
Burak Bektaş, Initiative gegen das EU-Grenzregime in
Afrika, Initiative Postmigrantisches Radio, International Women Space, Interventionistische Linke Berlin,
ISD-Initiative Schwarze Menschen in Deutschland
Bund e.V., Jüdische Stimme, Jugendliche ohne Grenzen, Kampagne „EntnazifizierungJETZT“, kein mensch
ist illegal – Hanau, kein mensch ist illegal - Kassel, 
KOP-Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt
Berlin, Kotti & Co, Lager-Watch Thüringen, Medibüro
Berlin, Mediterranea Berlin, Migranos Movement, Nicht
ohne Uns 14 Prozent, OMAs gegen Rechts. Berlin,
Right to the City AG bei Deutsche Wohnen Enteignen,
RomTrial, Seebrücke, Seebrücke München, Solidarity
City Berlin, Theater X, unofficial.pictures, Leipzig/Suhl,
Verein für die solidarische Gesellschaft der Vielen e.V.,
We‘ll Come United, Wohnungslosenparlament in Gründung, Zusammenleben Willkommen
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