MOHAMMAD SiLLAH ANISINA YÜRÜYÜŞ
14 Ocak 2011, Cuma – Remscheid Tren Garı
Saat 16:00 miting – Saat 17:00 yürüyüş
herkese açık bir sağlık sistemi için
bütün toplu mülteci yurtlarının ve isolasyon kamplarının kapatılması için
Mohammad Silah’ın dördüncü ölüm yıldönümü vesilesiyle alman mülteci politikasının bütün kurbanlarını saygıyla anıyoruz.23 yaşındaki
genç Gine’li mülteci Mohammad Sillah 14 Ocak 2007 yılında hayatını kaybetti. O şarkıcı ve şarkı sözü yazarıydı, Gine’de ve Almanya’da
konserler vermişti. Bir arkadaşı onu şu sözlerle anlatıyor; „Onun müziği Afrika kültürünü ifade ediyor. Onun müziğini dinlediğim zaman,
bu müzik beni anlatıyor dedim. Ben oralıyım.“
2007 yılının Ocak ayında Mohammad Sillah şiddetli ağrılar çekti. Doktora gitti. Doktor ona önce Sosyal Hizmetler Kurumu’na (Sozialamt)
gitmesini ve gerekli hastalık belgesini (Krankenschein) temin etmesini söyledi. Sosyal Hizmetler Kurumu görevlisi kendisine bu belgeyi,
zaten sınır dışı edileceğini söyleyerek, vermedi.
Bundan birkaç gün sonra, 11 Ocak günü ağrılar dayanılmaz bir hal aldı. Mohammad Sillah bunun üzerine kaldığı mülteci yurdunun
hademesine (Hausmeister) giti ve ambulans çağırmasını söyledi. O, Mohammad’a “Eğer merdivenlerden aşağıya inebiliyorsan,
hastaneye de kendi başına gidebilirsin” dedi. Aynı mülteci yurdunda yaşayan başka bir afrikalı mülteci Mohammad’a eşlik etti. Yolda
Mohammad baygınlık geçirdi ve arkadaşı onu sırtında hastaneye taşıdı. Üç gün sonra Mohammad Essen şehrindeki bir kliniğe sevkedildi
ve orada yaşamını yitirdi.
Remscheid sosyal şube şefi B. Mast‐Weisz ölümün ardından aileye başsağlığı diledi ve Mohammad’a hastalık belgesinin verilmediği
iddiasını yalanladı. Wuppertal savcılığı soruşturma başlattı ve daha sonra dosyayı kapattı. Mohammad’ın ölümünden kısa bir süre sonra,
2007 yılının Ekim ayında, Mohammad’ın ölümünü protesto eden mültecileri sindirmek ve kriminalize etmek için, polis mülteci yurduna
bir baskın düzenledi. Bu büyük baskın daha sonra mahkeme tarafından hukuğa aykırı bulundu.
Mohammad Sillah’ın ölümünün dördüncü yılı vesilesiyle bizler, Remscheid’daki mültecilerin durumuna ve her şeyden önce yetersiz
sağlık hizmetine dikkat çekmek istiyoruz. Remscheid’lı mültecilerin protestolarını takdir ediyor ve bu direnişi güçlendirmek istiyoruz.
Mohammad’ın ölümünden itibaren kesintisiz ve direngen protestolarla kendilerine dayatılan tecriti yıkıp başarı sağladılar.
Mültecilerin ortak tavrının, Remscheid şehir idaresinin kendilerine dayattığı yıldırma politikalarının bazılarını geri çekmek zorunda
bıraktığına şahit olduk. Ocak 2009’da mültecilerin kaleme aldığı ilk açık mektup ile kamuoyu Remscheid Sosyal Hizmetler Kurumu’nun
insan onuruna aykırı tutumundan haberdar oldu.
Sosyal Şube şefi Mast‐Weisz bu mektuptan sonra katı kuralların bazılarında kimi gevşetmelere gitti: Yoklamalar günlük değil de haftada
bir yapılıyor, “istisnai durumlar” dışında para kuponu yerine para veriliyor ve hastalık belgeleri günlük değil de üç aylık veriliyor.
Buna rağmen Remscheid’da mülteciler hala dışlanıyor ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor. Çoğu aslında ihtiyaç duyduğu
doktora gidemiyor, psikolojik sorunları olanlar yalnız başına bırakılıyor ve yurttaki komşularına muhtaç bir şekilde yaşıyorlar, halen
hademeler acil durumlarda ambulans çağırmayı reddediyor. Kamp yaşamı ve çalışma yasağı da bütün bunlara ek olarak insanların
hastalanmasının başka sebepleri.
Yürüdüğümüz yolda gördük ki paylaşım, karşılıklı destek ve fikir alışverışi ile yarın için sorunlarımıza çözüm üretebiliyoruz. Bu sadece
mülteci ve göçmenlerin kendi hakları için yürüttüğü mücadele için geçerli değil. Direnişimiz, sosyal yardımda yapılan katı kısıtlamalara
karşı, sağlık hizmetlerindeki kesintilere karşı ve işçilerin, öğrencilerin, meslek eğitimi alanların, üniversite öğrencilerinin, emeklilerin,
kadınların ve erkeklerin haklarındaki kısıtlamalara karşı de geçerli ve gereklidir. Herkesi aktif olarak insanların dışlanmasına ve hakarete
uğramasına karşı tavır almaya ve mültecilerin kendi onuru ve yaşam hakkı için yürüttüğü bu haklı mücadeleye destek olmaya
çağırıyoruz.

Mohammad Sillah, Oury Jalloh ve ırkçı devlet şiddetine kurban giden herkesin anısına!
Toplumu bölmeyi tepeden dayatanlara dayanışmamız ve birlikteliğimizle karşı koyuyoruz!
Irkçılığın olmadığı, sömürüsüz ve savaşsız bir toplum için!
Çağyıyı yapanlar: Antifaschistische Jugend Bochum, Autonome Antifa Remscheid, Antifa Leichlingen, Antifa Velbert, basta! Wuppertal,
Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen (Remscheid + Wuppertal), Transnationales Aktionsbündnis
Bochum/Dortmund, zusammen kämpfen Duisburg
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