
                           PROJE GRUPLARININ TOPLANTISINA BASKIN
     Devrimci Mülteci Hareketi okulu işgal ettiğinden bu yana, Berlin'de bulunan çeşitli gruplar işgal  
okulundan yer kiralamak istiyorlar.  İşgal okulunun geleceği ile ilgili kendi aralarında toplantılar 
düzenliyorlar. Projeler yapıyorlar. 
     Proje  grupları  bu  konu  ile  ilgili  olarak  hiç  bir  şekilde  bizimle  bir  görüşme  zahmetinde 
bulunmadılar.  Kendi  aralarında  görüşmeler  yaptılar  ve  belediye  başkanı  ile  birlikte  görüşmeler 
yaptılar. 
     Bu gün gene bu grupların belediye başkanı ile birlikte görüşme yapmakta olduğu bilgisini aldık. 
Hızlı bir şekilde organize olarak toplantının yapıldığı binaya kadar yürüdük. Elimizde „işgal okulu 
mülteciler  içindir“ yazılı  pankartımız vardı. Sloganlar atarak direk salona girdik. Kürsüye kadar 
yürüdük  ve  pankartı  kürsüye  astık.  Kürsüde  konuşma  yapan  adamın  elinden  mikrofonu  aldık. 
Salonda bulunan insanlara sorduk: „Siz burada ne yapoyorsunuz. Bizim işgal ettiğimiz işgal okulu 
ile ilgili projeler yapıyorsunuz. Biz bu okulu bir yıllık sokak mücadelesinin sonunda işgal ettik. Biz 
burayı işgal ederken siz yoktunuz. Şimdi mülteci hareketinin işgal ettiği yer üzerine planlar yapma 
hakkını  nereden  alıyorsunuz“  diye  sorduk.  Salonda  bulunanlar  bilindik  konuşmalar  yaptılar. 
Kendilerinin  mültecileri  desteklediklerini,  mültecilerin  durumlarına üzüldüklerini  söylediler.  Her 
zamanki gibi hünanim kokan konuşmalar yaptılar. 
     Biz  de  onlara  dedik  ki,  „siz  bizim  işgal  ettiğimiz  yer  üzerine  konuşmak,  plan  yapmak 
istiyorsanız önce bizimle görüşmeniz gerekirdi. Siz bizim irademizi çiğneyerek bizim yaşadığımız, 
mücadele alanımız üzerinde paylaşım projeleri yapıyorsunuz. Bunun adı düpedüz sömürgeciliktir.“ 
     Avrupadaki en önemli problem budur işte. Biz mülteciler sokaklarda direniş veriyoruz. Ama bir 
çok  proje  grubu,  kampanya  grubu  bizim adımıza  kampanyalar  düzenliyorlar,  bizim verdiğimiz 
mücadele  üzerinden  projeler  yapıyorlar.  Üstelik  bu  plan  ve  projelerini  biz  mülteciler  olmadan 
yapıyorlar. 
     Salonda  bulunan  proje  gruplarıyla  sert  tartışmalar  yaptık.  Bize  hümanizm  numarası 
yapmamalarını  söyledik.  Bizim  yaşadığımız  yerleri  paralarınızla  kiralayıp  daha  sonra  da 
„mültecilerin durumlarına çok üzülüyoruz“ demek hümaniz oyunudur. Biz bu oyunu bozarız dedik 
ve salonu terkettik. 
     İşgal okulunda aşağı yukarı 150 kişi yaşıyor. Kadınlar, çocuklar var. Bu insanların hiç birisinin 
bir toplumsal statüsü yok. Bir geleceği yok. Hayatlarıyla ilgili herhangi bir plan yapma şansları ve 
imkanları yok. 
     Bu insanların  düzenli  ve sağlıklı  olarak  beslenme imkanları  bile  yok.  Proje  grupları  eğer 
hümanist olduklarını iddia ediyolarsa derhal işgal okulu üzerindeki planlarını geri çekmelidirler ve 
işgal okulunun Devrimci Mülteci Hareketinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda kullanılması için 
çağrıda  bulunmalıdırlar.  Bizim  işgal  ettiğimiz  okulla  ilgili  düşüncelerimiz  biliniyor.  Biz  brayı 
hareketimizin politik merkezi yapmak istiyoruz. Burada direnişimizi sürdürmek için gerekli olan 
işleri yapmak isitiyoruz ve buraya işgal statüsü tanınmasını istiyoruz. 
     Mülteciler  buralarda  konuşulan  dilleri  anlamıyorlar,  ayrıca  biz  hukiki  prosedürleri  fazlaca 



bilmiyoruz.  Bu  nedenle  bizim direnişimiz  üzerinden  çok  sayıda  planlamalar  yapılıyor.  Kim ne 
yapıyor,  neden  yapıyor  bunların  hepsini  öğrenme  şansımız  bulunmuyor.  Ama  sokaklarda 
mücadeleye  devam ettikçe  dönen  dolapları  yavaş  yavaş  anlamaya  başladık.  Artık  kimse  bizim 
üzerimizden kolayca dolap çeviremeyecek. 
                 
                          LAMPEDUSA
     Bu  gün  İtalya'dan  bir  müzik  grubu  ve  film ekibi  direniş  çadırlarımıza  geldiler.  İtalya'da 
Lampedusa diye bir ada var. Bu adada mülteciler yaşıyorlar. Kitlesel olarak Libya, Nijerya gibi 
ülkelerden kaçan mülteciler bu adaya geliyorlar ve bu adada çok kötü bir hayat yaşamak zorunda 
kalıyorlar. Lampedusa adlı film işte adını bu adadan alıyor. İnsanlar buralarda banyo yapma, yemek 
yeme gibi en temel insani ihtayaçlarını bile karşılama şansına sahip değiller. Yaşadıkları topraklar 
bombalandığı için insanlar kaçıp buralara geliyorlar. 
     Lampedisa filmi bu adada çekilmiş.  İnsanlar yere attıkları battaniyelerin üstünde yatıyorlar.  
Yattıkları  yerlerde  adım etmaya  yer  yok.  Tıpkı  Yunanistan'da  mültecileri  tuttukları  karakollara 
benziyor.  Mültecilerin  avrupa ülkelerindeki  durumları  hemen  hemen birbirine  benziyor.  Avrupa 
ülkeleri arasında sadece nüans farkları var. 
     İtalya'dan  gelmiş  olan  müzisyen,  müziklerini  sunmadan  önce  güzel  bir  konuşma  yaptı. 
Emperyalist kapitalist sistemin kar ve savaş için insanların yaşamlarına nasıl kıydıkların anlattı. 
     Lampedisa filmini izlemek için gelenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Büyük toplantı çadırımız 
tamamen dolmuştu ve insanların bir kısmı ayakta kaldılar.
     Sokakta  gerçekleştirdiğimiz  direniş  devam ettikçe  sınıfsal  çelişkiler  gün  yüzüne  çıkıyor. 
Mültecilerin yaşamlarıyla, toplumdaki diğer insanların yaşamları arasında uçurumlar olduğu netlik 
kazanıyor.  Her  gün  sıcak  evlerinde  yaşayan,  düzenli  yemeklerini  yiyen  insanların  bir  kısmı 
mültecilerin sokaktaki yaşamlarından rahatsız olmaya başladılar. Mültecilerin temiz olmadığını, çok 
gürültü yaptıklarını söylüyorlar. 
     Evet bunlar doğru. Bizim bulaşık yıkamak için suyumuz yok. Leğenlere doldurduğumuz sularla 
bulaşık  yıkıyoruz.  Sokağa  kurduğumuz  seyyar  tuvaleti  kullanıyoruz.  Bazen  tuvalet  taşıyor. 
Çadırlarda  insanlar  bazen sesli  müzik  dinliyorlar.  Bazen bağırıyorlar,  futbol  uynuyorlar.  Bunlar 
çevredeki  insanların  bir  kısmını  rahatsız  ediyor.  Ama  biz  de  onların  yaşamlarından  rahatsız 
oluyoruz. Çadırlarımızın etrafındaki büyük binalarda temiz bir hayat sürdürüyorlar. Düzenli yemek 
yiyorlar. Bulaşık yıkamak için sıcak suları var. Duş yapmak için banyo odaları var. Biz de onlardan 
rahatsız oluyoruz. 
     Adımızı  rahatsız  edici  hareket  olarak  mı  değiştirsek  acaba  diye  düşünmeden  edemiyoruz. 
Rahatsızlık yaratmaya devam edeceğiz. Dünyada bu kadar zulüm varken rahat ve huzurlu bir hayat 
yaşayanları rahatsız etmeye devam edeceğiz. 
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