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Sömürgecilik haksızlığına ve hayatlarımızı hedef alan saldırılara karşı dayanışma 

Mülteci ve göçmen platformunun genişletilmesi için toplantı 

BREAK ISOLATION – Mülteci yaz kampı 2012 

23 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arası Erfurt/Thüringen‘de 

Sevgili Arkadaşlar, Kardeşler, Yoldaşlar, 

THE VOICE Refugee Forum ile Mültecilerin ve Göçmenlerin Hakları için KERVAN olarak Ağustos sonunda bir yaz kampı düzenliyoruz. Sizleri, on gün 
boyunca beraberce geleceğe bir bakış atmak ve organizasyonumuzu nasıl daha da güçlendirip geliştirebileceğimizi tartışmak üzere bu kampa davet 
ediyoruz. Bu kamp esnasında günlük hayatta sürdürdüğümüz mücadelelerde aramızda oluşan dayanışmayı sağlamlaştırmak ve kendimizi gelecek 
mücadelelere hazırlamak istiyoruz. Uzun yıllardır Alman sınırdışı sistemine ve bu sistemin doğurduğu tüm uygulamalara karşı organize bir 
mücadele sürdürebilmek adına birçok deneyim edindik. Bu deneyimlerimize dayanarak biliyoruz ki, biz mültecilerin (yani kapitalist sistemin 
doğrudan etkilediği ve tehdit ettiği insanların) bağımsızlığı ve kendi hayatlarını kendileri belirleyebilmeleri, sömürünün ve baskının yenilmesinde 
merkezi bir rol oynamaktadır. Sadece kendimizi kesin ve kati olarak odaklayabilirsek ve giderek genişleyen bir taban ile bu amaca 
yaklaşabileceğimizin farkındayız. 2009 yılında gerçekleştirilen Sömürgecilik Haksızlığına Karşı Konferans‘tan (http://thevoiceforum.org/node/1392) 
beri devamlı olarak farklı şehirlerdeki mülteci kamplarında yerel mülteci komitelerinin ve topluluklarının kurulması için çalışıyoruz. Önümüzdeki 
yolda aramızdaki dayanışmayı ve mevcut veya kurulmakta olan yerel gruplar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. 

Mülteci yaz kampında şimdiye kadarki çalışmalarımızı gözden geçirmek, siyasi ortamı analiz etmek ve kendimizi politik olarak geliştirmek istiyoruz. 
Geçmişte güttüğümüz başarılı mücadelelerden edindiğimiz deneyimleri yeni aktivistlere aktarıp zayıf noktalarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Her 
gün sürdürülen mücadelelerin yanı sıra, bugün nerede durduğumuzu ve önümüzde uzanan yolun nasıl görünebilceğini incelemenin zamanı 
gelmiştir. 

Bugün sınırdışı ile oturum zorunluluğu uygulamalarına ve polis şiddetine karşı sürdürülen tüm mücadelelere ve direnişe rağmen Alman 
hükümetinin mültecilere ve göçmenlere karşı saldırılarını, özellikle sistem krizinin etkisi altında, şiddetli bir şekilde yoğunlaştırdığını görüyoruz. 
Açlık ve sefalete, ailelerin ayrılmasına ve tecrite sebebiyet verenler, daha da zenginleşebilmek için ırkçılık maşasını bölmek ve yönetmek için yoğun 
bir şekilde kullanmaktadırlar.  

Günümüzde tüm sosyal ve siyasi başkaldırılara ve kitlesel isyanlara rağmen batılı ülkelerin ülkelerimizi, hayat alanlarımızı ve toplumlarımızı yeni bir 
dünya savaşı tarzında yıkmaya devam ettiğine tanık olmaktayız. Geniş çaplı protestolara rağmen ülkelerimizdeki iktidarların, ülkelerimizden ve 
hatta kıtalarımızdan çok uzakta bulunan taraflar tarafından yönetildiğini seyretmek zorundayız. Aslında bu yeni bir olgu değil, ama yeni olan, 
alenen karşımıza çıkmasıdır - ki bu yüzümüze vurulan bir tokat, yine bir hakarettir ve bizim kendi zayıflığımızı gözler önüne sermektedir. Savaş 
malzemelerinin hedefe yönelik ihracatı, ekonomik yaptırımlar ve siyasi-askeri müdahaleler vasıtasıyla sömürgecilik münasebetlerinde olası 
herhangi bir değişimin oluşması engellenmekte ve sahici bağımsızlığı amaçlayan her çabanın önü kesilmektedir. Askeri ittifak NATO tüm dünyayı bir 
savaş alanına dönüştürmüş durumda ve arkamızda bırakmak zorunda kaldığımız ülkelerde yaşayan ailelerimizin hayatlarını halen tehdit 
etmektedir.  

Geldiğimiz bölgelerdeki ve kıtalardaki sefalete neden olanlara karşı protestolar giderek büyümekte. Burada, Orta Avrupa’daki genç nüfus da örtbas 
politikasının yalanlarının farkına varmaya ve sınırdışı uygulamasına, sömürüye ve askerileştirmeye karşı harekete geçmeye başladı. Tüm bunlara ve 
hepimizin mücadelelerine rağmen Avrupa sınırları askeri olarak gün geçtikçe daha güçlü bir şekilde kapanıyor ve AB içerisinde mülteci kampları 
sistemi giderek geliştiriliyor. Avrupa’nın sınırlarında bulunan ülkeler orta Avrupa ülkeleri için mültecileri yakalamak ve geri püskürtmek zorunda 
bırakılıyor. Bu kampların ve askeri korunma alanlarının etki alanı giderek genişletilmekte. Giderek daha fazla ülke mecburi göç ile mücadelenin 
vasalları haline gelmekte ve Avrupa ülkeleri için Afrika ve Asya kıtalarındaki pis işleri halletmekte. Bu durumun sonuçları yıkıcıdır ve egemen 
elitlerin sömürgeci ve soykırımcı ideolojilerinin bir kanıtıdır. İnsanlık olarak dünya yüzeyindeki her birey için gıda üretebilecek durumda olmamıza 
rağmen her beş saniyede bir on yaşının altında bir çocuk açlıktan ölmekte. Her gün 37.000 insan açlıktan ölmekte. Dünya üzerinde bir milyar insan 
ciddi olarak yetersiz beslenmeye maruz durumda. Her dakika bir insan ateşli bir silah ile öldürülmekte. Her sene 500.000 insan ateşli silahlar ile 
öldürülmekte. Bu arada Alman şirketleri dünya silah ticareti sıralamasında üçüncü sırada. Kapitalizm çoktan maskesini düşürdü. Dünyamız harap 
oluyor ve bu yüzden sadece şu anda insanlar ölmüyor, aynı zamanda gelecek nesilllerin de yaşam alanları ellerinden alınıyor. Bu sebeplerden dolayı 
bu yıkıma karşı protestomuzun hayati önemi ve gerekliliği giderek artmakta.  

Haklı direnişimiz giderek daha fazla insana hitap etmekte – bu yıkımın boyutu ve saldırıların sıklığı ile karşılaştırıldığında ise yine de mücadelemiz 
yetersiz kalmakta. Egemenlik ve iktidar yapılarının analizi ve incelenmesi ile siyasi kararlılık çok zaman, kollektif bir tahkikat ve idrak gerektirir. Biz 
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hepimiz sömürgeciliğin ve kapitalizmin çocuklarıyız. Direniş hareketimiz içerisindeki bölünmeler ve rekabetler kapitalist diktaya karşı hareketin 
genelini zayıflatır. 

„Sömürgecilik mirası“nın, sömürgecilik zihniyetinin etkileri hepimizin kişiliğini şekillendirmiştir. Hepimiz birbirimize, sömürgecilikteki baskıcı ve 
ezilen toplumlar arasındaki zincir ile bağlıyız. Sözde müttefiklerin aramıza sokulup bizi gizlice kendi hayatlarını ve statülerini garantiye almak 
amacıyla kullanmaya çalışmalarından sadece hareketimiz gücünü kaybetmekle kalmaz. Aynı zamanda bu etkiler, mağdurların kendi 
bağımsızlıklarına ve güçlenmelerine dayanan hareketin çekirdeğini zayıflatır.  

Bu yüzden The VOICE Refugee Forum ile mültecilerin ve göçmenlerin hakları için KERVAN olarak sizleri Thüringen’deki on günlük toplantıya 
katılmaya çağırıyoruz. Kendi kararlarını kendi alan, bağımsız ve organize mülteci topluluklarının ve komitelerinin oluşumuna siz de katkıda bulunun. 
KERVAN iletişim ağı çerçevesindeki mülteci dayanışma platformunun bir parçası olun. Mültecilerin mücadelelerine katılmak isteyen ve ırkçılık ve 
sömürgeci zihniyetin kalıcı olarak alt edilmesini amaçlayan herkesi Thüringen’deki kampımıza katılmaya çağırıyoruz. 

Kampımızın amacı, mülteci direnişinin güçlendirilmesi ve yoğunlaşmasıdır. Tüm tartışmalarımızın ve analizlerimizin çıkış noktası bu amaçtır. 
Amacımız kesinlikle birbirimize karşılıklı olarak gelecekteki farklı kampanyaları ve aksiyonları tanıtmak ve bu konuda bilgilendirmek değildir. 
Aramızdaki dayanışmayı etkin bir fikir alışverişi şeklinde güçlendirmek ve beraberce kendi kişisel özgürlüğümüzün ne derece başkalarınınkine bağlı 
olduğunu görmek istiyoruz. Bu mücadeleyi kendim nasıl sahiplenebilirim ve nasıl beraberce hareket edebiliriz?  

Kampın ana konularından birisi, mülteci topluluklarının, Alman mülteci yurtları ve sınırdışı sistemindeki ırkçı politika ve uygulamalar hakkındaki 
deneyimlerini aktarmaları ve kendi kendimizi organize etmenin ve direnişin yolları olacaktır. Gerçek direniş ve dayanışma hikayeleri korku ve acizlik 
çemberini kırmaya yardımcı olacaktır. Buna teknik ve organize bilgilerin aktarılması da dahildir.  

Kamp boyunca gerek buradaki, gerekse geldiğimiz ülkelerdeki mevcut durumu uzunca analiz edeceğiz. Bu durumun bizim direnişimiz için 
doğurduğu talepleri ve şartları ortaya çıkarıp bu esnada siyasi bilincimizi geliştireceğiz. Ayrıca göçe ve ilticaya karşı güdülen savaş kampanyası 
kampın önemli bir odak noktası olacaktır. Tüm mülteciler ve göçmenler bu konuya dair deneyimlerini derleyip birbirleriyle paylaşmaya 
davetlidirler.  

Tüm kamp dayanışma prensibi üzerine kurulu olacaktır. Çünkü öğrendik ki, ezilenlerin dayanışması en büyük silahımız ve karşıtımızın en büyük 
korkusudur. 2010 senesinde Jena’da gerçekleşen Sömürgecilik Haksızlığına Karşı KERVAN Festivali (http://karawane-festival.org) daha önce de 
dayanışmanın kalesi olarak tarif edilmişti orada bulunan herkes tarafından da böyle algılanmış ve hissedilmişti. 2012 Kampı dayanışma prensibini 
kati ve kesintisiz olarak günlük hayata taşıyacaktır. KERVAN iletişim ağı kuruluşunun ilk gününden bu yana aynı şekilde sürdürülmektedir ve 
mültecilerin organize olmasını ve kendi hayatlarını kendi ellerine almalarını destekleyen yerel grupların ve inisiyatiflerin aktif katılımına fırsat 
vermektedir. 

Kampın ajandasında ayrıca Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı 2013 yazında düzenlenmesi planlanan mahkemenin planlanması ve fikirlerin 
daha da somutlaştırılması maddesi yer almaktadır. Tüm mülteciler, insan haklarının sistematik olarak çiğnenmesinin tanıkları ve mağdurları olarak 
davetlidirler. Çalışmalarımıza, Alman mülteci sisteminde genellikle en kötü durumda olan mülteci kadınların cesaretlendirilmesi de dahildir. 
Derleyeceğimiz belgesel, gelecekte bize karşı işlenen ve işlenmeye devam edilen suçun inkar edilmesi durumunda elimizdeki en yadsınamaz kanıt 
olacaktır.  

Kampımız ayrıca kültürel ifade çeşitliliğine de olanak tanımaktadır. Hepinizi müzik, resim, şiir, dans, spor ve oyun alanlarındaki yeteneklerinizi 
kampa taşımaya davet ediyoruz. 

Size çözümler vaat eden kimseyi beklemeyin, çünkü o kişi gelmeyecek. Problemlerinizi hareket etmeye mecbur kalana dek ertelemeyin – 
sorununuz giderek büyüyecek ve çok geç olacaktır. (Artık) Mülteci olmadığınız için konunun sizi ilgilendirmediğini düşünmeyin. Hepimiz 
sömürgecilik haksızlığının zinciriyle birbirimize bağlıyız. 

 

İlticaya karşı savaşı durdurun! 

Almanya’daki mülteci direnişi ile dayanışma ve  

tüm dünyadaki mültecilerin ve göçmenlerin sömürgecilik ve baskıya karşı verdiği mücadele ile dayanışma! 

Alman-Avrupa mülteci kamplarına ve sınırdışı rejimine karşı organize olun! 

Sömürgecilik haksızlığına karşı birleşin! 

Yalnızlığınızı kırın, tüm engelleri atlayın ve mücadelede birleşin! 
 

Yaz campının enformasyonları: refugeecamp2012@riseup.net 

Yaz campının koordinasyonu: Karawane Netzwerk ve mülteciler inisiyatif Thüringen, Wuppertal, Hamburg, Berlin, Möhlau, Hannover, 
Augsburg und Würzburg. 

Kontak: The VOICE Refugee Forum  Schillergaesschen 5, 07745 Jena Tel.: ++49 (0) 17624568988 Email: thevoiceforum@gmx.de 
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