S E S S Đ Z L Đ Ğ E

S O N

Polisin çocuklarımıza, kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza, sadece siyah saça ya da deriye sahip oldukları için, sürekli eziyet
etmesine, aşağılamasına, dayak atmasına ve onları sürekli kontrollere tabi tutmasına karşı olan herkese
Kardeşlerimizin ve arkadaşlarımızın sürekli korku içinde yaşamasını istemeyen, gözaltında dayağa maruz kalmasını ya da ölmesini
kabullenmeyen herkese
Kardeşlerimizin sınırdışı tutukevlerinde ya da sınırdışı sırasında aşağılanmasını, dövülmesini ya da öldürülmesini istemeyen herkese
Kardeşlerimizin ve arkadaşlarımızın işgaller sırasında, askeri müdaheleler sırasında, bombalar ya da kurşunlarla öldürülmesini
istemeyen herkese
Đnsanların açlık yüzünden ölmesini istemeyen herkese
Hartz-IV saldırılarının, çocuklarımızı, kardeşlerimizi, anne ve babalarımızı yoksulluk ve sefalete sürüklemesini istemeyen herkese
Hareket özgürlüğü, politik faaliyet, yaşam alanı özgürlüğü gibi temel haklarımızın özel kanunlarla kısıtlanmasını istemeyen herkese
Haksızlığa karşı sessiz kalmayan insan arayan herkese
Çocuklarımızın sokaklarda neonziler ya da polisler tarafından kovalanmasını istemeyen herkese.

12 Nisan 2008’de Dortmund’a gelin
Sanık sandalyesinde alman hükümeti oturacak. Davacılar, ırkçı polis şiddetine kurban verdiklerimizin ailleri ve arkadaşları olacak.
Sanık sandalyesinde alman hükümetinin saldırgan dış politikası oturacak. Davacılar, savaş ve talan kurbanları olacak.
Sanık sandalyesinde hükümetin Hartz-IV politikası oturacak. Davacılar, sömürü ve baskı mağdurları olacak.

Hedefimiz : ırkçılığın olmadığı, sömürüsüz, savaşsız ve baskısız bir toplum
Silahımız : saygı ve kayıtsız şartsız dayanışma

DOMINIQUE KOUMADIO

ve O U R Y J A L L O H

ve devlet şiddetine kurban giden diğer herkes anısına Tribunal (Halk Mahkemesi)

Saat 13:00 T R I B U N A L – Saat 18:00 YÜRÜYÜŞ
Katharinenstrasse Dortmund

Dominique Koumadio,
tanıdığı bir Kiosk sahibiyle yaptığı konuşma sırasında bıçağını çekiyor. Polis
çağrılıyor. Polis geldiğinde herhangi bir tehlike sözkonusu değil. Görgü
tanıklarının ifadesine göre polisler silahlarını çekerek arabadan iniyorlar.
Bıçağı atmasını istiyorlar. Dominique bıçağı atmıyor. Polisler ile Dominique
arasında birkaç metre mesafe var. Bir polis iki sefer ateş ediyor. Bir mermi
Dominique’in bacağına diğeri kalbine isabet ediyor. Dominique ölüyor.
Savcılık, polisin bu eylemini nefsi müdafa olarak değerlendiriyor ve dosyayı
kapatıyor.

Dominique Koumadio polis şiddetine maruz kalarak yaşamını yitiren birçok
kişiden sadece biri. Halim Dener, John Achidi, Oury Jalloh, Maryama Sar,
Layé Kondé ve Dimitri Nikolov ve isimlerini sayamadığımız diğer birçok kişi
polis kurşunlarıyla ya da saldırılarıyla yaşamını yitirdi.
Devlet kurumları tarafından işlenen bütün bu saldırılar ve cinayetler sadece
insanların bir kısmının yaşamasına izin verilip diğer kısmına verilmeyen bir
toplumda

ve

dünyada

mümkündür.

Koloni

yapılanmasının

devam

etttirildiği, sömürü ve rekabetin insan ilişkilerini tanımladığı bir toplumda.
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