bakanı Lothar Späth için ilticacı- toplama kamplarının
caydırıcı ve yıldırıcı bir işlevi vardı.
26 mayıs 1993 te İlticacılar yasası fiilen değiştirildi
Federal parlamento, CDU/CSU, SPD ve FDP’nin oy
çoğunluğu ile, siyasi mültecilerin dayanağı, temel bir hak
olan ve tarihsel sorumluluktan dolayı uygulanan anayasanın
16. Maddesinin (Sığınma Hakkı) içini boşalttı. Yasa budandı:
kim ki Almanya’ya güvenli olarak adlandırılan üçüncü bir
ülkeden giriş yapmışsa iltica hakkı talep edemez. Güvenilir
ülkererin tanımı yapıldı, mülteci ve sığınmacılar kategorilere
ayrıldı.
25 yıl sonra AB iltica ve sığınma hakkını ve Avrupaya
göç ü sistematik olarak engellemek istiyor.
AB sınırlarında iltica
başvurusunda
bulunanlar, nedenleri
incelenmeden sınırdışı
edilmek isteniyor.
Sığınmacıların can
güvenliği sorumlulığu
ise ayak bastıkları ilk
güvenilir, AB dışında ki
ülkelere devredilmek
isteniyor. Mesela Libya
gibi ülkelerde
uygulanan ağır insan
hakları ihlalleri daha
şimdiden, bile bile
göze alınıyor ve
gizleniyor. Dahası, sığınmacıların bu ülkelerde hangi statüde
kalacaklarının hiç bir önemi olmayacak; oturma hakkı,
çalışma hakkı, ailelerini yanlarına alma hakkı ve yaşamlarını
nasıl idame edeceklerine dair hiç bir garanti olmayacak. Bu
ülkelerde toplama kamplarında isole edilecekler. AB
sınırlarda verilecek acil kararlar da, Almanya da oluşturulan
AnkerZentrum lar (geliş- karar- geri gönderme merkezleri de
sığınmacıların bireysel özgürlüklerini ellerinden lacak.
Sığınmacıların, tutuklu muamelesi gördükleri koşullarda ve
kitlesel toplama kamplarında ne adil bir iltica süreci ne
avukar ne de yasal bir müdaffa/ korunma olanağı var. Göç
politikasının günümüz de ki gerçeği, aşırı sağcıların
programlarına tekabül etmekte.
Karlsruhe’de neden yürüyoruz/ neden protesto ediyoruz
Yürüyüşümüzün/ protestomuzun hedefi eyalet hükümeti,
idari makamları ve özellikle de merkezi olarak yabancılardan
ve sınırdışılardan sorumlu olan Baden Würtemberg hükümet
bakanlığı (Regierungspräsidium). Bu bakanlığın politikaları
on yıllardır göçmenlerin ve sığınmacı haklarının sistematik
budanmasını beraberinde getirdi.
1980 yılında Baden Würtemberg- CDU hükümeti ilk kitlesel
toplama kamplarını kurdu ve iş yasağı, ödenen aylık
miktarının düşürülmesi, para yerine eşya yardımı ve reyidans
yorunluluğu yasalarını uygulamya koydu. O dönemin eyalet

O dönem olduğu gibi bugünde insanların kitlesel
kamplarda dışlanmaların reddediyoruz!
Her şey o dönemin Karlsruhe de bulunan merkezi toplama
kapında (Zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge (ZASt))
başladı. Burası eyalet hükümetinin de deney alanı oldu.
Belirli uygulamalar burada deneip federal düzeyde hayata
geçirildi. Kurulan danışmanlıklarda, bugün kü AnkerYentrum
lara örnek teşkil eden kurumlar açıldı ve buralarda
hızlandırılmış kararların verilmesi sağlandı.
2008 yılından beri eyalet hükümet bakanlığı merkezi sınırdışı
bakanlığı. Sınırdışılar için
uçak temin etme, polis
gücü ile sınırdışının
uygulanması ve
konsolosluklardan geri
dönüşe gerekli belge alımı
için polis gücü ile zor
kullanma gibi görevleri
yerine getiriyor. Temmuz
2014-mayıs 2018 arası
2000 üzerinde 14 yaş altı
çocuk, toplam 6674 insan
güvenli ortamların
koparılarak, bir bölümü
uzun süreli burada yasıyor
olmalarına rağmen Baden
havaalanından sınırdışı
edildi. Ocak 2018 de, Wolfschlugen den bir aile 25 yıl burada
yaşadıktan sonra, Mayıs 2018 de ise bir anne 27 yıl sonra
Schömberg den sınırdışı edildi.
Görünürde polis ve yabancılar polisi olsa da, bu
uygulamaların arkasında ki görünmeyen makam Karlsruhe
eyalet hükümet bakanlığıdır. Sınırdışı uygulaması
insanlıkdışı bir uygulamadır.
Son 40 senedir sığınmacı haklarının şiddetle yok edildiğine
tanık oluyoruz. Bu politika, ilk ikamet yeri olarak yeni açılan
dışlayıcı ve ayrımcı ve sınırdışı politikasına uygun olan
Freiburg, Sigmaringen, Ellwangen, Giengen, Tübingen,
Karlsruhe, dem Registrierzentrum in Mannheim und dem
Abschiebegefängnis in Pforzheim toplama kampları ile
devam ediyor. İnsan hakları örgütlerinin bu özel kamplara ve
sınırdışılara yönelik eleştirileri, protesto ve tepkileri hep oldu.
Toplama kampları ve özellikle de eyalet toplama kampları ve
sınırdışı cezaevleri kapatılmak zorunda.
Dublin- Rejimi ve sözümona güvenli 3. Devletler
uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz!
Neredeyse her hafta hükümetten göçmenler ve
sığınmacılardan korunmak üzere yeni ve etkin bir öneri
duyuyoruz. Gündem de sınırların silahla korunması var. Bu
şekilde insanların iş, güvenli ve daha iyi bir yaşam olanağı

ellerinden alınmakta. Kuzeyin zengin ülkeleri mesafeli
dururken, savaşı, yoksulluğu ve sefaleti, iklim felaketlerini
yaşayan insanlar her şeye rağmen yaşadıkları ülkelerde
tutulmaya çalışılıyor. Kapitalist ekonomik çıkarlar
doğrultusundan sadece ihtiyaç duyulan belirli kesimler giriş
izni alabiliyor. Yeraltı koloyalizmle madenleri tüketilen,
serbest ihracat anlaşmaları ile çökertilen güney ülkelerinin
insanlarına ise, seyahat özgürlüğü, gelecek perspektifi ve
hatta yaşam hakkı dahi verimiyor. Bizim sosyal
sistemlerimize, yaşam standartlarımıza ve değerlerimize
saldırı olarak lanse ediliyor/ yorumlanıyor. İnsan hakları
dendiğinde bu sanki bazı insanlığın bir kesimi için geçerli
oluyor.
Başka insanların yaşam hakkı üzerine bir yaşam kurmaktan
vazgeçilmelidir. Özellikle göçmenler için geçerli olan tüm
yasal ugulamalar kaldırılmalıdır. Şu an ki durumda yeni çıkan
yasalarla mücadele etmekle yetinemeyiz. Akdeniz de
onbinlerce ölü, insan tacirleri, toplama kamplarında ve
Yunan adalarında çaresiz insanlar, Libya kamplarında
işkenceye uğramaktalar: Bizim adımıza bunları
yapamazsınız! Gercekleri görmezden gelmeyeceğiz!
Göçmenlere ve sığınmacılara yönelik bu dışlayıcı ve ırkçı
politikaları kabul etmiyoruz. Göç olgusu hep vardı ve
gelecekte de olacak

Tüm sınırdışı uygulamalarının durdurulmasını istiyoruz. Herkese sosyal ve politik hakları da kapsayan, güvenli ve sınırsız
oturma hakkı istiyoruz.
Sınır hükümetlerinin olmadığı, kar‘ın çıkarın değil de insanın önemli olduğu, sömürünün ve ırkçılığın olmadığı bir dünya
için birlikte mücadele edelim.
İnsanların arasında oturum hakkı olanlar ve olmayanlar ayrımının yapılmadığı, bireysel özgürlüklerin ve sosyal hakların
garanti altına alındığı, dayanışma içinde yaşayabilecekleri güvenli kentler yaratmaya başlayalım.
Kurumsal ırkçılığa, toplama kamplarına ve sınırdışı rejimine karşı! Hedefimiz evrensel hareket özgürlüğü!
Herkesle dayanışma!
En temel anayasal haklardan biri olan iltica hakkını savunalım!
Toplama kamplarında insanların karar verme hakları ellerinden alınırken, özgürlükleri sınırlanırken müdahale edelim!

Erstunterzeichner*innen (16.08.2018): Antirassistisches Netzwerk Baden-Württemberg, AK Asyl Geislingen, ‚Arbeitskreis
Miteinander‘ Kreis Lörrach, *[ART]* Antifa Reutlingen Tübingen, AK Asyl Stuttgart, Aktion Bleiberecht Freiburg,
Aktionskreis Internationalismus (AKI Karlsruhe), Anarchistische Gruppe Freiburg, Antifaschistische Initiative Heidelberg
(AIHD/iL), Arbeitskreis Asyl Schwäbisch Gmünd e.V., Arbeitskreis ProAsyl e.V. Villingen-Schwenningen, ble!b - Bündnis
für Bleiberecht Oberschwaben-Bodensee, Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial - SÖS, Coalition Internationale des SansPapiers Migrante(e) s CISPM Mannheim, Democratic Front for Eritrean Unity (DffEU), DIE LINKE Kreisverband
Esslingen, Flüchtlingshilfe Blaustein e.V., Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, Forum Asyl Pforzheim, Forum Azilon - Asyl
und Menschenrecht Konstanz, Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung, Freie Arbeiter*innen Union Freiburg,
Freundeskreis Asyl Bahlingen, Freundeskreis Asyl Radolfzell e.V., Freundeskreis Hattenhofen, Freundschafts- und
Solidaritätsverein Stuttgart e.V. (DIDF Stuttgart), GLOBAL e.V. Bad Waldsee, Initiative Nachbarschaftshilfe für
Flüchtlinge in Steinen, Interventionistische Linke Karlsruhe (iL), Interventionalistische Linke Stuttgart (iL), Komitee für
Grundrechte und Demokratie, Liberación e.V. Karlsruhe, Libertäre Gruppe Karlsruhe, MediNetz Rhein-Neckar e.V.,
Michael Brandt MdB Die Linke, MITEINANDER - BürgerEngagement für Asylsuchende Esslingen, Offenes
Antirassistisches Treffen Karlsruhe, Partei MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ, Refugees for Refugees Stuttgart,
Stoffwechsel e.V. Karlsruhe, UNI für ALLE Freiburg e.V., VVN-BdA Kreisvereinigung Heidelberg und Esslingen.....und
weitere Gruppen siehe Homepage.
Kontakt: info@stop-deportation.de
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