
Biz, Kervan olarak mültecilerin, göçmenlerin, 
ırkçılık karşıtı, politik gruplar ve aynı zamanda 
bireylerin Almanya’da yapılacak olan seçim 
sürecinde NRW’nin 5 kentinde, mültecilerin ve 
göçmenlerin sorunlarını dile getirmek için 
eylem turları düzenleyeceğiz. 

Bilindiği gibi burjuva partiler mültecilerin ve 
göçmenlerin sırtında oy avcılığına 
soyunuyorlar. Onlar Almanya’da yükselen 
işsizliğin ve Almanya’daki “değerlerin” 
kaybolmasında mültecileri ve göçmenleri 
günah keçisi olarak göstermekteler. Her 
nekadar bir çok sağcı parti kendilerini NPD 
gibi partilerden ayrı olduğunu söyleselerde, 
toplumun içinde ayrımcı ve ırkçı bir hava 
yaratıyorlar. Bunların hayat bulması içinde, 
hepimizin çok yakında tanık olduğu “yeni göç 
yasası” yada HARTZ ‘reform’ paketlerini araç 
olarak kullanmaktalar. Bu tür yasalar ve 
‘reform’ paketleri beraberinde ayırımcılığı ve 
sömürüyü getirmektedir. Aynı zamanda buna 
benzer politikalarda ırkçı saldırılara ve ırkçı 
sağcı partilerin açıkta politika yapmasına 
zemin hazırlıyor. 

Bir yanda ırkçı saldırılarlardan dolayı 
üzüldüklerini ve toleranslığa çağrı yapmaları 
ve diğer yandan ise partiler üstünde 
senelerdir binlerce insanın canına mal olacak 
politikalar yapılması istenmektedir. 

Biz, bu tür politikalara karşı durduğumuzu 
belirtmek istiyoruz ve temel haklarımızın 
korunmasını talep ediyoruz. 

Bize dayatılan bu politikalardan dolayı, ayrı 
etnik gruplara, sosyal yada değişik oturum 
statülerine sahip kişiler diye ayırmayacağız. 
Hep birlikte toplumun sömürüsüz ve sınırların 
her türlüsüne karşı dayanışma içinde olacağız. 
Düzenleyeceğimiz NRW Kervan Turu’yla 
Eyaletler ve Federal düzeyde yapılan 
politikalara karşıyız ve Alman Devletini 
aşağıda sıraladıklarmızdaklarmızdan dolayı 
sorumlu tutuyoruz: 

• Yoğun bir şekilde sürdürülen sınırdışı 
politikası, 

- İnsanları ilaçlar ve kaba kuvvetle 
yaralamaları 

- Trauma ve hastaları kliniklerden 
çıkarmaları 

- Aileleri birbirinden ayırmaları 

- Etnik azınlık grupları güvensiz olan 
yerlere göndermeleri 

- Gençlere meslek hakkının elinde 
alınması 

- Almanya’da büyüyen çocukları yabancı 
toplumlara göndermeleri 

- İnsanları savaş ve diktatörlüklerin 
olduğu yerlere göndermek 

• İnsanları çok ücra yurtlara vererek 
sınırlamak, sınırdışı ve yurtdışı kamplarını 
çoğaltmasında ve sınırdışı cezaevlerinin 
sayısının artması 

• İş müsadelerin uzatılmaması ve çalışma 
yasağı getirilmesi 

• Seyahat ve yolculuk yapma hakkına 
sınırlandırmaların getirilmesi ve 
bulunduğu bölgede kalma zorunluluğu 

• yapılan yardımların fişlerle (bonolarla) 
yapılması, insanlar üzerine daha fazla 
baskı uygulamak, kontrol etmek ve 
toplum içinde küçük düşürmek 

• insanları yıpratmak, insanların güvensiz 
yaşama ilişkilerine ve yoksulluk sınırında 
yaşamasında beraberinde getiriyor 

 

Almanya’daki yaşam düzeylerin 
yıpratılmasına, ırkçı özel yasaların 

yürlüğe girmesine ve yurtdışılarına son! 

 
Oturum hakkın herkese- hemen  şimdi! 

 
Eşit haklar için mücadeleye! 

NRW 2005 KERVAN TURU 
 
NRW 2005 KERVAN TURU ile kamuoyuna 
girmek ve girdiğimiz hücreden çıkacağız! 
 
Mücadelimiz; 
· kriminal sınırdışı pratiğine ve insanlık 
dışı var olan kamp politikalarına karşı 
· Almanya’da yaşayan biz mültecilerin 
kötü yaşam koşullarına ve ırkçılık içeren 
takiplere karşı 
· yapılan her türlü ırkçı propagandalara 
karşı  
· geldiğimiz ülkelerdeki savaş ve 
yıkımlara karşı 
· mülteci ve göçmenler olarak eşit 
haklarımz için, 
· ülkelerimizde bıraktığımız insanlar için 
mücadele ediyoruz. 

  

 
 
Düzenleyenler: 
KERVAN, AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu), 
SPI (İran Sosyalist Partisi), BLEIBERECHT.COM, LEBENS-
LAUTE, Z- ABschaffen, INSOF (Nepal Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Forumu), RATINGER LINKE, INTERNATIONALE 
LISTE, FLüCHTLINGSRAT DüSSELDORF, FLüCHTLINGS-
RAT RATINGEN 

 

Destekleyenler: 
ATİF (Almanya Tğrkiyeli İşçiler Federasyonu), 
Flüchtlingsrat Oberhausen, Initiative gegen Rassismus 
und Ausgrenzung Dortmund, Verein für die 
Wiederherstellung der Demokratie in Niger, Anatolische 
Föderation, Microphone Mafia, Güney 



29 Ağustos 2005, saat 13:30 
Rathaus Bielefeld 

Z-ABSCHAFFEN (KONSER VE YÜRÜYÜŞ) 
 
Bilefeld’de Z-Kaldırılsın kampanyası ve 29 
Ağustos 2005 de düzenleyeceğimiz yürüyüş 
ile devlet tarafında kurumlaştırılan ırkçılığa 
karşı duruyoruz. (Die Zentrale 
Ausländerbehörde (ZAB) ) Merkezi yabancılar 
dairesi mültecilere karşı onur kırıcı pratikten 
sorumludur. Sınırdışılarındaki işlemler ve 
gönderilme  ZAB tarafından yapılmaktadır. 
ZAB devlet için kurumsallaşmış bir sembol 
ama toplum için ırkçılık ve ayrımcılık üreten 
bir kurumdur ve derhal bundan dolayıda 
kaldırılması gerkekiyor. 
 
2 Eylül 2005 Cuma günü, saat 17:30 
Rathausplatz, Solingen 

MÜLTECİLERİN ACABA BİR ŞANSI DAHA 
VARMI? (MİTİNG VE PANEL) 
 

Bleiberecht.com kampanyası yürütücüleri ve 
Kervan çalışanları yurtsuz Lübnan’lıların 
durumunu konu edecek bir yürüyüş 
düzenleyecekler. Yürüyüşün ardından bir panel 
düzenlenecek. Panele katılımcı olarak, 
Bleiberecht.com, Kervan, bazı patilerin 
temsilcileri ve bir avukat bulunacak. Şu tartışma 
konuları ağırlıkta olacak: Yeni göç yasası ve 
partilerin yapılcak olan seçimdeki programları. 

 
3 Eylül 2005, saat 14:00 
Domplatte, Köln 

ANMA & PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ 
 
İran Sosyalist Partisi ve Kervan Irak ve İran 
savaşında ölen 7000 politik tutsağın anısına bir 
anma düzenleyecek. Bu savaşta milyonlarca 
insan yaşamlarını kaybettiler ve savaş 
endüstrisine sahip olan ülkeler ve Almanya’da bu 
savaştan büyük kazançlar sağlamıştı. 
 

Ayrıca Köln’de mültecilerin ve göçmenlerin 
hakları için bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşte 
gündeme getireceğimiz konuların arasında 
merkezi sicil dairesinin pratiği ve göçmenler ve 
demokratö ilericiö antifaşist aktivistlerin 
üzerinde durmadan tekrarlanan polis saldırıları. 
 
10 Eylül 2005, saat 11:00 
Marktplatz, Ratingen 

YİNE IRKÇI SALDIRILAR PRATİĞİ 
(YÜRÜYÜŞ) 
 

23 Haziran da yapılan eyaletlerin içişler bakanlar 
toplantısından sonra, Ratingen’de yaşayan 
mültecilere, göçmenlere ve yerel bazı gruplara 
karşı baskılar arttı ve özellikle Ratingen 
Belediyesi mültecilere karşı baskılarını arttırdı. 
Ratingen’de mülteciler yıllardır bir çok baskılara 
maruz kalmışlardır. Belediye mültecilere yaptığı 
açıklamalarla bazı mülteci grupları arasındaki 
dayanışmayı kırmak istiyor ve insanları “gönüllü” 
ülkeyi terk etmesini istiyor. Ayrıca mülteciler, 
Belediyenin, iş yasağına, fiş sistemine ve 
yabancılar dairesinin yaptığı ırkçı ugulamalarına 
da maruz kalıyorlar. 

 
17 Eylül 2005, saat 14:00 
Hauptbahnhof (Central Train Station), 
Düsseldorf, YÜRÜYÜŞ 
 

Düsseldorf’da 28.02.2005 tarihinde NRW 
Hükümetinin 65000 mültecinin oturum hakkında 
çıkardığı yasasını protesto etmek ve toplu halde 
sınırdışlarısırasında Düsseldorf Havaalan’ında 
yaşanan insanlıkdışı uygulamalarını kınamak için 
Düsseldorf’ta buluşuyoruz.  

 
Kontakt: 
Karawanegruppe Wuppertal, Büro NRW  
AZ Wuppertal, Markomannenstr. 3, 42105 Wuppertal,  
Tel. 0202-49609697,  Fax: 01805 / 482 003 0562   
email: wuppkarawane@yahoo.de,   
Internet: http://www.thecaravan.org 


