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Sığınmacıların Protestosu İçin Berlin’e Otobüs Turuna Katılma Çağrısı
Biz sığınmacılar, Almanya’da sığınmacıların içinde bulunduğu dayanılmaz yaşam koşullarına karşı mücadeleye
devam ediyoruz. Yolculuğumuz Bavyera Eyaletindeki Würzburg kentinden başladı ve şu anda Berlin’e doğru
gidiyor. Taleplerimizin yerine getirildiğini görmek istiyoruz ve diğer sığınmacıları da bize katılmaya davet
ediyoruz. Biz aşağıdaki talepler için Berlin’e gidiyoruz:
1. Sınırdışı etme yasası kaldırılsın! Çünkü biz insanların oturacakları yeri serbestçe seçmeleri gerektiğini ve
bunun hükümetlerin politik kararlarına bağlı olamayacağını düşünüyoruz.
2. Sığınmacı kampları kapatılsın! Çünkü bu kamplarda arkadaşlarımızın ve oda komşularımızın ölümünü
görmeye artık katlanamıyoruz. Bu kamplar, ayrımcılık ve aşağılama yerleridir.
3. Zorunlu ikamet kaldırılsın! Çünkü hareket ve seyahat özgürlüğünün her insanın temel haklarından biri
olduğuna inanıyoruz. Bizler tutuklu değiliz.
8 Eylül 2012 tarihinde bir grup sığınmacı, Würzburg’dan Berlin’e 600 kilometrelik ve yaklaşık bir ay sürecek bir
yürüyüşe başladı. Yol boyunca herkes demokratik diye bilinen bir ülkedeki utanç verici yasalara karşı
sığınmacıların protestosunu duysun istiyorlar.
Aynı zamanda Batı ve Kuzey Almanya’da bir başka güzergahı izleyecek protestocu ve bağımsız eylemcilerin yer
aldığı bir otobüs yola çıkıyor. Böylece bu protesto eylemi pekçok kentte duyurulmuş olacak. Yol boyunca sadece
protestocuların konaklama ve yemek işleriyle ilgilenilmeyecek, aksine o bölgelerdeki sığınmacılara bu hareket
hakkında bilgi vermek ve daha fazla sığınmacının katılımını sağlamak için sığınmacı yurtları ziyaret edilecek.
Bu hareket sığınmacılar tarafından örgütlenmiştir ve hiçbir politik parti veya örgüte bağlı değildir. İlgi duyan
sığnmacılar, otobüs turuna katılmaya ve Berlin’e yürüyerek giden protestocularla orada buluşmaya davetlidirler.
Bu buluşma, taleplerimize ulaşmak için Berlin’deki ortak protestonun yeni bir evresi olacaktır.
Sadece benim veya senin için değil, hepimiz için!
Biz hayatta kalmaya çalıştığımız kampları altı ay önce terk ettik. Kamplar kapatılıncaya ve zorunlu ikamet
kaldırılıncaya kadar, mücadeleyi sürdürmeye karar verdik. Bu gayri insani yasalar, bugünümüzü ve yarınımızı
tahrip etmektedir. Biz sığınmacıların omuz omuza kitlesel bir protestoya katılmamızın tam zamanıdır.
Biz otobüs turuna katılanlar, bütün sığıunmacıların bu haberi okumalarını, başkalarına duyurmalarını ve milliyet,
renk, cinsiyet, kültür ve dilden bağımsız olarak herkesi sığınmacıların yaşam koşulları için Berlin’deki bu
mücadeleye katılmaya çağırıyoruz.
Otobüs Berlin’e aşağıdaki yerlerden belirtilen tarihlerde geçecektir:
Würzburg 8.9 / Frankfurt 9.9. / Frankfurt 10.9 / Mainz-Wiesbaden 11.9 / Kassel 12.9 / Köln 13.9 / Bonn 14.9 /
Düsseldorf 15.9. / Düsseldorf 16.9. / Duisburg 17.9 / Bochum 18.9 / Bochum 19.9 / Bielefeld 20.9 / Bielefeld 21.9 /
Münster 22.9 / Osnabrück 23.9 / Hildesheim 24.9 / Braunschweig 25.9 / Wolfsburg 26.9 / Bremen 27.9 /
Oldenburg 28.9. / Hamburg 29.9. / Hamburg 30.9. / Kiel 1.10. / Lübeck 2.10. / Rostock 3.10. / Berlin 4.10.

