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Değerli Arkadaşlar
Değerli Kerwan Aktivistleri ve Politik Dost Kurum ve Örgütler
Sizi 14-18 Aralık tarihlerinde Wuppertal şehrinde yapacağımız Seminere davet
ediyoruz.
2005 yılının başında Almanya çapında Kerwan toplantısında aldığımız kararda
Kerwan grupları, çalışmamızı önemseyen ve ilkelerimizi destekleyen ve bizimle
birlikte çalışan gruplar olarak bu semineri yapma kararı aldık. Amacımız bu
seminerle Almanya çapında çalışmalarımızı daha iyi örgütlemektir. Buna göre;
Seminerin İçeriği:
• Kerwan ağını teorik ve pratik olarak güçlendirmek
• Çizgimizi ve örgütlülüğümüzü güçlendirmek
• Politik anlayışıma birlikte derinlik katmak
• Buradaki mücadelemizi güçlendirmek ve geldiğimiz ülkedeki mücadeleyle
birleştirmek
Seminer öncesi ve seminer sırasında birlikte çalışacağımız konular:
• Enternasyonal ve Yerel Düzeyde Politik İlişkilerimizi Analiz etmek
• Bu güne kadar yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve deneylerimizi değerlendirmek
• Çalışma İlkelerimizi gözden geçirmek ve yeni koşullara uyarlamak
• Ve 2006 yılının çalışmalarını birlikte planlamak

İlk üç gün değişik konular altında örgütlenmiştir. Buna göre;
1. Gün: Almanyanın iç ve dış Politikasının analizi ( ekonomik ve sosyal
durumu, devlet tarafından örgütlenen ırkçılık, Avrupada büyük
emperyalist bir merkez olarak hareket etmesi)
2. Gün: Almanya Kerwan gruplarının yürüttüğü mücadelenin
deneyimlerinin aktarılması ( a. Kötü yaşam koşullarına karşı mücadele
b) Sınırdışılarına karşı mücadele c) Mücedale yöntemleri ve araçları)
3. Gün: Enternasyonalizm ve Enternasyonal Dayanışmanın anlamı
4. Gün: Üç günlük tartışmanın sonuçlarını toparlamak ve birlikte 2006
yılının çalışma planını çıkarmak.
Çalışma Yöntemimiz
İlk üç günde başta kısa konularla ilgili bilgilendirme yapılacak daha sonra
çalışma atölyelerinde tartışmalar yürütülecek. Ve Atölye çalışmasının
sonuçları bütün katılımcılara aktarılacaktır.
Ön hazırlıkta bazı konularla ilgili üç dilde (Almanca, İngilizce ve Fransızca)
tebliğler hazırlandı. Bunları www.thecaravan.org web sitesinden temin
etmek mümkündür.
Gün gittikçe devlet saldırıları yoğunlaşıyor. Bundan dolayı bizler
çalışmalarımızı daha iyi kordine ve örgütlememiz gerekiyor. Hedeflerimiz

daha iyi netleşmesi gerekiyor. Bundan dolayı bizler şimdiye kadar olan
pratik çalışmalarımız ve mücadele yöntemlerimizin değerlendirilmesine
büyük bir rol biçiyoruz.
Bizim mücadelemiz, Almanyada hızlı gelişen ve yeni dönemde büyüyen
hertürlü devlet saldırılarına karşı çalışma yöntemlerimizin bunlara cevap
olması gerekir.
Bundan dolayı katılacak seminerci grup ve arkadaşlar bu konuyla ilgili
seminer öncesi hazırlanmasını diliyoruz. Aşağıda soracağımız sorularla
pratik çalışmalarınızın değerlendirmesine hizmet etmesini umuyoruz.
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Neye karşı ve neden mücadele verdiniz?
Talepleriniz nelerdi?
Katılım ne kadardı?
Hangi yöntem ve araçları kullandınız?
Mücadeleniz ne kadar sürdü?
Hangi sorunlarla karşılaştınız?
Değişik grupların reaksiyonu ne oldu.(Kerwan grupları, farklı gruplar,
örgütler) Nasıl destek sundular.?
8. Hangi sonuçlar elde edildi?
9. Yürüttüğünüz mücadeledeniz hukuki ve siyasi boyutu ne kadardı?
10. Hangi sonuçlara vardınız ve hangi perspektifler çıkardınız. Ve
gelecekte ortak mücadele tarzımız nasıl örgütlenebilir.
Değerli Arkadaşlar;
Seminerin verimli ve iyi sonuçlar alabilmesinin yolu tüm arakadaşların,
örgütlemiş olduğumuz bu seminere 4 gün boyunca tartışmalara katılması olduğunu
düşünüyoruz.
Dostça Selamlarla

Kerwan Kordinasyon Komitesi

Yer: AZ Wuppertal Markomannen Str.3 42105 Wuppertal
Açılış: Çarşamba 14 Aralık Saat 18.00-20.00
Bitiş: Pazar
18 Aralık Saat 14.00
Kayıt için aşağıdaki telefon ve emaillerle yapmanız mümkündür
Wuppertal Büro: 0202/49609697
Cep No: 0175/7411895
Hamburg Büro: 040/43189037
Cep No: 0174/1508457
Bremen Büro:
0421/7901309
Veya; Fax No: 040/43189038 (Hamburg), 0891488296058 (wuppertal)
Yada; wuppkarawane@yahoo.de yada free2move@nadir.org

