
Wir haben keine Wahl,  

aber eine Stimme! 

25 yıldır hayatımıza yönelik saldırılara karşı kendimizi savunuyoruz. 25 yıldır her türlü devlet yapısının, Federal Cumhuriyet'in 

burjuva partilerinin ve iyi niyetli yardımcıların ötesinde bir dayanışma örgütlüyoruz. Birçok kardeşimizi kaybettik. Birçok kardeşimiz 

hücrelerde, evlerinde ya da sokaklarda polis tarafından katledildiler, Avrupa'nın sınırlarında aşağılandılar ya da boğuldular. Terk 

etmek zorunda kaldığımız ülkelerde ailelerimizi ve arkadaşlarımızı kaybettik. Yalanlar ve manipülasyonlarla bizlere daha fazla 

savaşlar dayatıldı. Hâkim olan dünya düzeni yaşamalarına izin vermediği için çokça aile bireylerimiz aramızdan ayrıldı. Ama Orta 

Avrupa'daki sert, soğuk rüzgârın bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmek ve bizleri disipline etmek istemesine rağmen biz 

yine de buradayız. 

Özgüvenle geçmişimize bakıyoruz ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak ve kutlamak istiyoruz. Ruhumuzdaki ve bedenimizdeki yara 

izlerini de saklamak istemiyoruz. Bunlar da bizi şekillendirdi. 25. yılımıza giden yolu yerelimizde yapacağımız birkaç buluşmayla 

islemek istiyoruz. Bu toplantılarda sadece tartışmak ve istişare etmek değil, birlikte yemek yemek ve dayanışmamızı gelecekte nasıl 

daha da genişletebileceğimizi ve önümüzdeki 25 yılın temellerini nasıl olacağını birlikte düşünmek istiyoruz.

Asylrecht ist  

Menschenrecht  

und kein Privileg! 

Wir sind hier, weil  ihr  

unsere Länder zerstört! 

united against 

deportation  

and colonial injustice! 

ضد استعمار! همبستگی  

Sınırdışlarına  

karşı dayanışma 

Sömürüsüz, baskısız ve  

savaşsız bir dünya için! 

ضد الترحيل وحدة  

1998 

2023 
25 Jahre 

Solidarität 
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Bir seçeneğimiz yok  

ama sesimiz var! 

Film: Bot dolu  

ve tamıyla ırkçılığa karşı 

Cuma |17. Mart 2023 | saat 20.00 

Marienstrasse 52 | Wuppertal 

Ağustos 1998'de mülteciler, göçmenler ve 

başkaca arkadaşlar Almanya'nın 44 

şehrinden geçen bir KERVAN başlattı. 

Kendilerine yapılan Hakaretlere ve 

küfürlere daha fazla dayanamadılar. 

Sinirdisi uygulamalarından ve 

gözaltılardan bıkmışlardı ve artık hayatları 

hakkında başkalarının karar vermesini 

istemiyorlardı. Sadece burada yaşadıkları 

sorunlar hakkında değil, aynı zamanda 

kendi ülkelerinde geride bıraktıkları 

kardeşlerinin çektiği acılar hakkında da 

konuşmak istiyorlardı. Dediler ki: Buradaki 

varlığımız, Almanya’nın yurtdışındaki 

Almanya’nın yurtdışındaki “çıkar 

politikasinin” sonucudur! ve 1998'de 

yeniden dirilen Almanya'nın emperyalist 

karakterini ele aldı. Bir yıl sonra, 1999'da 

Almanya, 1945'ten bu yana ilk kez 

Avrupa'da savaş yeniden savaşa girdi. 

Sizlere bu turla ilgili filmi kahramanların 

kendi sesiyle gösteriyoruz ve o zamandan 

beri nelerin değiştiğini tartışmak istiyoruz.  

Mültecilik hakki İnsan hakkidir, 

ayrıcalık değildir! 

Bilgilendirme ve tartışma 

 

Cuma | 21. Nisan 2023 | saat 20.00 

Marienstrasse 52 | Wuppertal 

Federal Cumhuriyet, 1993 yılında iltica 

yasasını zaten kaldırmıştı. 1998'den bu 

yana, Almanya ve Avrupa düzeyinde 

mülteci yasalarında daha ciddi 

değişiklikler getirildi. Mültecilerin hoş 

karşılananlar ve hoş karşılanmayanlar 

olarak ayrıştırılması mükemmelleştirildi. 

Federal hükümetin 1998'den bu yana 

yürüttüğü kampanyalara ve faaliyetlerine 

kısa bir genel bakışla bir mülteci ve 

göçmen topluluğu olarak ne kadar yol kat 

ettiğimizi birlikte incelemek 

istiyoruz.Güçlenmiş ve bir birlik içerisinde 

önümüze bakıp ileriye yürüyor muyuz?  

Biz buradayız çünkü ülkelerimizi talan 

ediyorsunuz! 

Bilgilendirme ve tartışma 

 

Cuma | 31. Mart 2023 | Saat 20.00 

Marienstrasse 52 | Wuppertal 

1998 yazında "Siz orada olduğunuz için 

buradayız!" dedik ve kıtalarımızdaki uzun 

sömürü ve müdahale tarihine değindik. 

1999'da Köln'de G7'ye karşı açlık grevi 

yaparak protesto ettik ve yukarıda 

bahsedilen sloganın yeterince açık 

olmadığını tespit ettik. G7 ülkeleri ve 

NATO kendi çıkarları için sadece 

diktatörlükleri ve ülkeleri kendi çıkarları 

için desteklemekle kalmadılar, aynı 

zamanda aktif bir şekilde kıtalarımızı ve 

dünyamızı talan ettiler. Afganistan, Irak, 

Yugoslavya, Gürcistan, Libya ve 

Suriye'de yaklaşan savaşlar o zamanlar 

henüz bir gerçeklik değildi. Alman ordusu 

henüz Balkanlar, Afrika veya Asya'daki 

çeşitli cephelerde aktif değildi. AB, 

milyonlarca Afrikalı ve Asyalı ama 

Avrupalı insanın da yoksulluğunu 

gidermeye yönelik programlarını henüz 

ilerletmemişti. Son 25 yılın kısa bir özetini 

sunmak ve bugün geldiğimiz noktayı 

tartışmak istiyoruz.  

İzolasyonu kir | Kamplara ve 

onursuzlastirmaya karşı mücadele 

Bilgilendirme ve tartışma 

 

Cuma | 12. Mayıs 2023 | saat 20.00 

Marienstrasse 52 | Wuppertal 

Almanya'da insanları kontrol altında 

tutmak ve iradelerini kırmak için farklı 

türde kamplar var. Kamp sistemi, 

karmaşık bir ırk ayrımcılığı ve sosyal 

dışlama sistemidir. Amacı mültecileri 

ülkeyi terk etmeye zorlamaktır. Bu 

kamplar burada hoş karşılanmadığımızı 

bize göstermek için var. Kamp sistemi, 

kolonilerde imha ve disiplin için uygulanan 

eski bir sistemdir. 

İlk turdan bu yana, haklarımız için verilen 

mücadele, kamplarda tecride, 

aşağılanmaya ve yıpratmaya karşı verilen 

mücadeleyle yakından bağlantılı. 

Bu akşam kamplarda 1998'den bu yana 

ne gibi değişiklikler gördüğümüzü ve 

dışlanmaya karşı hangi mücadelelerin 

verildiğini anlatmak istiyoruz. Bugün 

nerede durduğumuzu sizinle tartışmak 

istiyoruz.  

Medeniyet ya da Barbarlık| Neden 

örgütleniyoruz? 

Bilgilendirme ve tartışma 

 

Cuma | 11. Ağustos 2023 | saat 8.00 

Marienstraße 52 | Wuppertal 

1998'deki ilk KARAWANE turundan bu 

yana geçen 25 yılda, Almanya'da sadece 

yabancılar ve mültecilere ilişkin politikada 

ciddi değişiklikler değil, aynı zamanda 

NATO'da toplanan dünyanın en saldırgan 

devletlerinin yürüttüğü yeni savaşlar ve 

terörü de yaşamak zorunda kaldık. 

Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya ve 

Suriye'deki savaşlar bunların en barbar 

örneklerinden sadece birkaçı. İlk 

turumuzdan bu yana Akdeniz'de on 

binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce 

kişi kamplarda kendi canına kıydı ya da 

Oury Jalloh gibi bir polis hücresinde 

vahşice ve barbarca yakıldı. 

Bu barbarlığa karşı verilen mücadele 

bizlerinde üzerinde izler bırakmadan 

geçip gitmedi, bizleri de değiştirdi. Hangi 

seçeneklerimiz var ve her şeyden önce, 

barbarlığı desteklemeden veya 

barbarlaşmadan ezilenlerin, mültecilerin 

mücadelesini nasıl güçlendirebiliriz?  

Sınırdaşlarına ve diktatörlerle is 

birlikteliklerine karşı mücadele 

Bilgilendirme ve tartışma 

Cuma |16. Haziran 2023 | saat 20.00 

Marienstraße 52 | Wuppertal 

Mülteci ve göçmenlerin hakları için 

KARAVAN'ın doğuşu, mültecilerin 

sınırdaşlarına karşı verdikleri mücadelede 

dayanışmalarına dayanmaktadır. 

Sınırdaşları hüküm süren dünya 

düzeninin sapkınlığını özel bir şekilde bize 

gösteriyor. İnsanların çoğunun bu 

dünyada yaşama hakkı reddediliyor. 

Ancak insanlar doğal olarak yaşam 

haklarını kullanıp, hayatta kalmak için 

buraya Avrupa'ya gittiklerinde, kalpsiz bir 

bürokrasi ve savunma mekanizmasıyla 

karşı karşıya kalıyorlar. Bu mekanizmalar 

Faydalık, itaatkârlık ve değerlendirilebilir 

lige göre seçim yapar. Geri kalanların 

sınır dışı edilmeleri uygun bulunur. 

Bireysel sürgünlere, dünyadaki en büyük 

sefalet kaynağı olan bu kalpsiz Avrupa'ya, 

mülteciliğe neden olanlara, yeryüzündeki 

sefalete neden olanlara ve onlarin 

diktatörlüklerle iş birliğine karşı çokça 

mücadele verildi. Bu mücadele 

deneyimlerinden bahsedip, gelecekte 

neyin daha iyi yapılabileceğini sizlerle 

birlikte tartışmak istiyoruz.  


