
Ceuta ve Melilla’da ölü ve yaralılar
Son dönemde yüzlerce mülteci Fas’taki 
İspanyol  topraklarına  toplu  giriş 
yapmaya  çalıştı.  Ortaklaşa  altı  metre 
yüksekliğindeki  duvarları  aştılar. 
İspanyol  ve  Fas  polisi  tarafından  cop, 
biber gazı ve kurşunla karşılandılar. En 
az 14 mülteci öldü, birçok kişi de ağır 
yaralandı.  Ceuta  ve  Melilla’daki 
olaylar,  ‘kale  Avrupa’nın  etrafında her 
gün meydana gelen olayların yoğun bir 
biçimde  yaşanmasıdır.  Küresel 
kapitalizmin  yüz  binlerce  mağdurları, 
yaşamlarını  ekonomik  açıdan  zengin 
olan  Avrupa’da  sürdğrmek  için  riske 
atıyorlar.  Sömürgeciliğin  mirası  bugün 

çok  uluslu  şirketlerin  ve  emperyalist 
devletlerin  hükümetlerinin  neoliberal 
ekonomi  politikasında  kendi  ifadesini 
buluyor.  O  miras  milyonlarca  insanın 
yaşam  dayanaklarını  imha  ediyor. 
İnsanların kaçtıkları  ülkelerdeki durum 
savaş,  açlık,  despotik  ve  faşist 
diktatörlükler  ve  yaşamı  tehdit  eden 
yoksuzluk  kavramlarıyla  ifade 
edilebilinir.  Dünyadaki  zenginlikler 
birkaç  devlete  ve  orada  küçük  bir 
azınlığın  eline  geçerken  söz  konusu 
devletler  bu  düzeni  korumak  için 
seferberliklerini  yoğunlaştırmaktadır. 
Fas’taki toplu sınır geçme olaylarından 

sonra İspanya ve Fas devletleri binlerce 
asker  sınırda  konumlandırmıştır.  24 
yaşındaki  Malili  Keta,  ‘Korku 
hissetmiyor  insan,  çünkü  Afrika’da 
kaybedilecek bir şey yok’ diyor. Afrika 
kıtasındaki siyasal ve ekonomik durumu 
değerlendirirken önemli olan bir husus, 
tüm  ilerici  hareketlerin  hemen  hemen 
her zaman Avrupa ve ABD’deki egemen 
çevreler  tarafından  gerçekleştirilen 
müdahaleler  ile  durdurulmasıdır.  Bu 
müdahaleler  kapsamında  cinayet  ve  iç 
savaşların çıkarılması da bulunmaktadır.

İnsan hakları yok, devletler hukuku yok
Haziran  ve  ağustos  ayında  Alman 
devleti  tarafından  Türkiye  ve  Sri 
Lanka’ya  uçakla  iki  toplu  yurt  dışı 
edilme düzenlendi. 28 Haziran tarihinde 
polis  şiddet  kullanarak  Düsseldorf’tan 
çok sayıda Kürt kadın, erkek ve çocuğu 
yurt  dışı  etti.  Son  döndemde  Türk 
ordusu  savaşın  şiddetini  arttırdı  ve 
şovenist  provokasyon  sonucunda  bir 
çok  sivil  Kürt  yaşamlarını  yitirdiler. 
Türk  faşistlerin  yanında  duran  Alman 
içişleri bakanı Otto Schily Kürt gazetesi 
Özgür Politika’yı yasakladı. 26 Ağustos 
tarihinde  Düsseldorf’tan  yüzden  fazla 
Tamil  Sri  Lanka’ya yurt  dışı  edildiler. 

Bu olaydan az önce Sri Lanka hükümeti 
dışişleri  bakanına  karşı  düzenlenen 
suikasttan sonra sıkı yönetim ilan etti ve 
Tamil  halkına  karşı  baskı 
uygulamalarını  arttırdı.  15  eylül 
tarihinde  Hamburg  şehrinden  Avrupa 
çapında koordine edilen Togo,  Nijerya 
ve  Benin’e  toplu  bir  sınır  dışı  edilme 
düzenlendi.  Bu  uygulamaya  katılan 
devletler,  Almanya,  İngiltere,  Fransa, 
Hollanda, Belçika ve Malta idi. İspanya 
ve  İtalya  tarafından  izleyeciler 
gönderildi.  Sınır dışı  edilen 27 kişiden 
15’i  Almanya’da  kalıyorlardı.  Gece 
uçuş  yasağına  rağmen  uçak  Togo’ya 

uçtu. Diktatörun oğlu iktidara geldikten 
sonra RPT rejiminin ordusu ve milisleri 
Togo halkına  karşı  terör  estiriyor.  100 
bin kişi Gana ve Benin’e kaçtı. Alman 
dışişleri  bakanlığı  Togo’da  bulunan 
Almanları  ülkeden  ayrılmalarını 
önerirken,  Togo’dan  gelen  siyasi 
mültecileri  geri  gönderiyor.  Alman 
askerlerinin savaş rantçıları için toprağı 
ezdikleri  Afganistan’a  ve  eski 
Yugoslavya’ya  da  sınır  dışı  edilmeleri 
devam ediyor. Kahrolsun savaş ve işgal! 
Irkçılığa  ve  sosyal  talana  son!  Hep 
birlikte ve uluslararası insan haklarımız 
için mücadele edelim!

              Seçimiz yok ama sesimiz var
Federal  seçimlerden  bir  gün  önce 
Düsseldorf’ta  300  kişinin  katıldığı  bir 
yürüyüşle  mültecileri  ve  göçmenleri 
yoğun  bir  şekilde  temel  haklarından 
mahrum  birakan  ırkçı  devlet  protesto 
edildi.  Söz  konusu  yürüyüş  aynı 
zamanda  Nordrhein-Westfalen’deki 
(Kuzey  Ren  Vestfalya  Eyaleti)  “Mini 
Kervan Turu” çerçevesinde düzenlenen 
son eylemdi.  Yürüyüş ile tüm insanlar 
temel  insan  hakları  mücadelesine 
katılmaya davet  edildi.  Öz girişimcilik 
ve  öz  örgütlenme  yolunda  burjuva 
partilerinin  adaletsiz  ve  antisosyal 
politikalarına  karşı  eylemliliğe  devam 
edelim.  Federal  Almanya’da  yapilan 
genel seçimlerin ardından hiç bir  parti 
koalisyonu (CDU/FDP ve SPD/Yeşiller) 
çoğunluk  kazanamadı.  Şimdi  herkes 
görev  ve  para  için  poker  oynuyor. 

Herkes  iktidara  gelmek için  cabalıyor, 
sadece  Sol  Parti/PDS  şimdilik 
muhalefette  kalmak  istiyor.  Ama  kim 
ikidara gelirse gelsin sosyal talan, ırkçı 
baskılar  ve  savaşlar  hız  kaybetmeden 
devam edecektir.  Değişim  gücü  ancak 
meydanlardan  bir  gelecektir.  Mecliste 
yer  alan  sosyal  demokrat  sol 
muhalefetin  yararı,  kitlenin  ve  meclis 
dışı  güçlerin  oluşturacakları  baskıya 
bağlıdır.
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İltica hakkı bir imtiyaz değil, İnsan 
hakkıdır! Siz ülkemizi yıkıma 

uğrattığınızdan dolayı biz burada 
bulunuyoruz.

İlticacı ve göçmenlerin hakları için mücadele 
veren Kervan'in  haber ağı,  her  bireyin temel 
insanı  haklarına  saygı,  eşitlik,  sosyal  ve 
siyasal  haklar  mücadelesinde  yoğunlaşmıştır. 
Bilgi-lendirme  broşürüyle  haber  akışını 
düzeltmek,  ilticacı  ve  göçmenlerin  verdikleri 
mücadelelerini  devletin  ve  onun  kurumların 
tarafından  sergilenen  ırkçı  uygulamaları 
dökümantasyonunu yapmak istiyoruz. Sizleri, 
tecrübe-lerinizi  ve  başınızdan  geçenleri  bize 
aktarmaya davet ediyoruz. Sınır dışı etmelere 
karşı  yürüttüğümüz  kampan-yaya  destek 
bekliyoruz.
www.thecaravan.org (İnternet sayfası)
Kervan Hamburg sizleri her ayın 1., 4. ve 5'ci 
perşembesi saat 6 dan itibaren, Brigittenstr. 5, 
20359  Hamburg  (St. Pauli)  adresindeki 
KERVAN kahvesine davet eder.


