
Şahsi ve net bir çağrı

Oranienplatz‘taki protestoya destek verin!
Sınır dışı edilmeleri durduralım! - Kamp sistemi kaldırılsın! - Zorunlu ikamet kaldırılsın! - Oturma, 
çalışma ve eğitim hakki verilsin!

Oranienplatz 15 aydan beri işgal altındadır.
Şu anda protesto kampı ikinci kış mevsimiyle karşı karşıya. Bununla beraber senatoyla  yoğun görüşmeler 
yürütülülmesine rağmen Berlin hükümeti (senato) tarafından büyütülen bir boşaltma tehdidi altındadır.

Bazı medya kuruluşları ve  kimi şahıslar 15 aylık bir protesto kampının fazla uzun sürdüğünü söylüyor. 
Artık kampı görmek istemiyorlar. Yine de bu durumun tersi olmalı. Bu sadece bir başlangıç. Irkçı dışlama 
sistemini yok etmek için çok daha fazla şeyin değişmesi gereklidir.

Bu protesto  uzun süredir hala devam ediyor. Bu protesto bitmeyecek. Bu protesto sürekli kendini ye-
niliyor. Bu protestonun çok fazla katılımcısı var. Çok zor koşullar altında güçlü bir harekettir. Doğal ola-
rak Oranienplatz‘taki yaşam koşulları hiç iyi değil. Yine de insanlar kendi hak mücadeleleri için orada 
kalıyorlar, güzel olduğundan kaynaklı değil.

Bu hareketin Oranienplatz‘tan da önce uzun bir tarihi vardır. Yine de bu hareket geçen son iki yıl içinde 
çok fazla insana ulaştı ve onları güçlendirdi , yasaların sorgulamasını sağladı ve ırkçı düsünceleri yok etti. 
Dünya çapında, bir çok şehirde, izolasyon kamplarında, Oranienplatz`in etrafindaki semtte.

Oranienplatz pek çok insan için buluşma noktası oldu. Oranienplatz isyan yeri olarak çok önemli bir sem-
bol olmuştur. Bu meydan sosyal bir iletişim ağı olmustur. Orada günbegün bu izolasyon yok ediliyor. Bu 
harekete destek verin, katılın!

·  İletişimde olmak önemli:

Tercümana ihtiyaç vardır, tercüman olun ya da bulun
Bilgileri paylaşın (basın yayınları, etkinlikler, toplantılar, resimler, mitingler)
Buluşmalara, etkinliklere vs. gelebilmek için ortak ulaşım araçları organize edin. Ortak toplantılar organize 
edin; Makamlara ve diğer buluşmalara beraber gidin.

· Altyapı sorunları:
 
Elektrik kabloları hep değiştirilmeli, tuvalet iyi durumda değil, çadırların kış hazırlığı görülmesi lazım, yapı 
malzemeleri temin edilmeli, odun lazım, ilaçlar lazım.Uğrayın ve yapabileceklerinizi belirtin organize olun. 

· Siyasi taleplerle dayanışma:
İstediklerinizi mahallenizde dağıttın, tüm çevrelerinize; afiş ve dayanışma stickerleri yapıştırın. İnternet 
üzerinde hareketi büyüttün, akademiksenler olarak çağrılar yayınlayın, ünlüler olarak, işçi olarak, insan 
olarak; Kendi medyalarınızı kurun (Örnegin : http://www.refugee-report.de/); Pankartlar hazırlayın, ey-
lemler organize edin; Şu anda senatoyla görüşmeler yürütüldüğü için özellikle bu günlerde her yerde 
eylem yapın.

· İletisim:

Oranienplatz‘a gelin, işgal edilen  Gerhart-Hauptmann okuluna, Weddingdeki binamzıa gelin ve yetkililer-
le iletişim kurun.



Sahiplenmeyin. Aktifleşin, yaratıcı olun. Katılın. Protesto ve toplumdaki rolünüzü sürekli yeniden 
düşünmelisiniz. Hepimiz kısa zamanda çözülemeyecek çeliskili durumlarla 
karşılaşıyoruz. İşte onun için protestoya ve taleplerine destek vermek önemlidir.

Çaba ve dayanıklık çok önemlidir. Yine de çok sayıda az uğraşacak küçük işler vardır. Harekete çok sayıda 
ve değişik yöntemlerle destek verilebilir. Bazı yöntemler iyi, bazıları kötü. Onun için düşünüp tartışmalıyız. 
Kibirli davranışları boş verin. Yine de hareketin talepleri hepimize ilgilendirir.

Hepimiz sürekli düşünersek ve hep yeniden organize olursak, bu hareket daha da güçlenecek. Zor da olsa 
direnmeliyiz. Eğer herkesi birleştiren ve ortak süreç ve amaçlar için karar verecek politik bir yapı yoksa to-
plumun değişmesi zordur. Onun için genel toplantılar herkese açık düzenlenir ve çıkan sonuçlar paylaşılır

Vakit tamam şimdi değilse ne zaman ? Şu an haksızlıklara karşı örgütlenmek için daha iyi bir yerde duruy-
oruz. Bu hareket şu anda tarih yazıyor ve yazmaya devam edecek.

Bu yaz hareket Brüksele taşınacak. Çok sayıda değişik yerlerden ortak hedef ve hareketler orada 
birleşecek. Oranienplatz‘taki protesto kampı yerel ile transnasyonal mücadeleler birleştirmek için 
bir odak noktası olmuş. O bağlantıların çok önemli rolleri var harekette. Strasbourg‘dan Brüksel‘e 
yapılacak olan yürüyüş bir sonraki adımımızdır. Brüksel‘de 21 Haziran 2014 olacağız.
Aşağıda transnasyonal ve kolektif görüşmeler sonucunda çıkan talepler yer alıyor:
• hareket özgürlüğü, ikamet özgürlüğü
• sığınmaya başvuranlara tamamen hareket özgürlüğü, Dublin tuzağı kaldırılsın, seyahat yasakları 
kaldırılsın (ikamet zorunluğu)
• ölçütsüz, süresiz vizeler (Örneğin çalışma sözleşmeleri)
• Herkes için eşit çalışma koşulları
• Mültecilerin sınır dışı edilmesi ve tutuklanmaları kaldırılsın
• Herkes için eşit: politik, sosyal ve kültürsel haklar
• Avrupa Birliğinin emperyalist politikaları sona ersin (Serbest Ticaret Anlaşmaları, NATO savaşları, ...)
• Frontex, Eurosur ve diğer göçmenlik karşıtı olan politikalar kaldırılsın

Oranienplatz‘a gelip bilgi alın: www.refugeestrikeberlin.net


