çıkacaktır, ki bu engel her fırsatta a‚ılacaktır. Legalle‚meye
Destek Toplulu©u bu çılgın ve ba‚arısızlı©a mahkum kanun ve
tasarıları geri çevirmektedir. Mesele entegrasyon de©il, iyi ya
da kötü yabancı olup ‚ansını kullanmak veya kaybetmek de©il,
mesele toplumsal kollektif hakların elde edilmesi ve korunmasıdır. Ba‚ka Avrupa ülkeleri legalizasyon yönünde yerine
göre uygulamalar ile adımlar atmı‚lardır. Bizlerin üstünde
durdu©u zaten mevcut olan pratiklerin yasalla‚masının yanı
sıra sosyal ve siyasal hakların kazanılmasıdır.
Legalle‚meye Destek Toplulu©u tüm bunları bahis konusu
yapmamaktadır. Global bir te‚ebbüsdür, genilemek arzusundadır ve gelecei de©i‚tirmeyi gözüne kestirmitir.
Kazanaca©ımız ba‚ka bir toplumsallıktır.
Organize olun! Ortak olun! Hisselerinizı ayırın!
BZ ARANIZDAYIZ
Legalle‚meye Destek Toplulu©u
Gesellschaft für Legalisierung
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Almanya da ister 500.000 veya bir milyon ki‚i,
isterse avrupa da milyonlarcası olsun, burada
eksik veya belgeden yoksun ya‚ıyorlar. Isterse
2 veya 5 milyon insan onları gönüllü veya
dolaylı olarak desteklesin: Biz aranızdayız!

Legalle‚meye Destek Toplulu©u tüm bunları de©i‚tirmek için
toplantı ve eylemler düzenliyor. Bu ba©lamda yazılar yazıyor,
müzik üretiyor, filmer gösteriyor, sahnede gösteriler yapıyor ve
yerine göre do©rudan eylemler düzenliyor. Almanya ve
Avrupa çapında organize olup balantılar kuruyor ve büyüyerek
yolunda ilerliyor. Yediden yetmie herkez sesli ve sessiz
katılımcı olmaya davetlidir. Bizim göstereceklerimiz kriminalize edilmi bu konulara yeni bir çehre kazandıracak. Hareketimiz
göçmenlerin ve mültecilerin günlük mücadele verdikleri mekanlarda odaklanıyor. Bu hem yerinde tavır göstermeye hem
de Legalle‚meye Destek Topluluu için yeni temsil ve etki alanları, imkanları tanımaktadır.

Günümüzde legalle‚me sessiz sedasız el altından gerçekle‚iyor. Buna kar‚ın entegrasyon safsatası için boruzanlar
öttürülüyor. Izin belgeleri, çifte vatanda‚lı©ı, sosyal ve ekonomik hakları talep etti©imizde ise entegrasyon un dayattı©ı
bireysel uyum sa©lama tuza©ına kar‚ı sessizli©i bozuyoruz.
Legalle‚meye Destek Topluluu Almanyadaki ya‚am beklentilerini ırkçı bir ‚ekilde hiyerar‚ik bir düzene oturtmaya çabalayan ‚artlara ba‚kaldırmaktadır. legalite süreci göçmenlere
uygulanan genel ayrımcılık siyasetinde buzulların sadece
görünen uç tepesidir.

lar kamuoyu tarafından gözardı edilerek veya onlardan habersiz cereyan ediyor.
Íimdiye kadar yeterli sayıda insan bunlara tepki vermedi©i
için, insanlar tek ba‚larına kalıyor ve dönüp dola‚ıp
ba‚ladıkları yere geliyorlar.

Eski Yabancılar Kanunun artık köhnele‚mi‚ geride kalmı‚tır.
Yeni Göçmenlik Tasarısı ayet ki kanunla‚ırsa bir göçmen ülkesi olan Almanyada göç trafi©inin kar‚ısına ek bir engel olarak

Legalle‚meye Destek Topluluu bu hedeflere ula‚ılabilece©ini
dü‚ünüyor. Pazardaki hareketlilik ba‚ladı. Çalı‚ma müsadesi
olmayan i‚çiler maa‚larının ödenmesi için i‚verenlerini mahkemeye verip paralarını alıyorlar. Romanlar ve Sintiler yıllardır
kiliseleri, siyasal parti bürolarını ve sınır kapılarını i‚gal edip
oturum hakkı için mücadele ediyorlar. Ilegaliteye itilmi‚ sex
i‚çileri büyük‚ehirlerde biraraya gelip organize oluyorlar. Ülke
genelinde mülteciler bir araya gelip ırkçı özel kanun ve genelgelerin derhal kaldırılması için talepte bulunuyorlar. Sayısız
inisyatifler dayanı‚ma içersinde sınırötesi trafi©inin devamını
salıyorlar.

Legalle‚meye Destek Topluluu alı‚ılagelmi‚ Temsil bürolarına
ihtiyaç duymamaktadır. Faaliyet yerleri günlük mücadelelerin
ve özerk göçün sürdü©ü mekanlardır. Buraları insanların gün
ve gün kendilerini kurtarmak için çarpıtıkları ‚ehirler, mahalleler, cafeler, pazarlar, evler, i‚ yerleri, yurtlar, yabancılar polisi,
tecrit ve sınır dı‚ı edilme mekanizmalarıdır. Temsilcililkerlinde
sürekli dayanı‚ma gösterilmektedir. Hedefi engen ülkelerinde
legal yerle‚me ve serbest dola‚ım haklarını elde edebilecek
toplumsal hareketi olu‚turmaktır.

Legalle‚meye Destek Topluluu klasik Katılım formu talep
etmiyor, Katılma çarısı yapıyor. Topluluk Destekleyicileri legalle‚me için alınacak tedbirlere kendileri karar veriyorlar.

Legalle‚meye Destek Toplulu©unun / Gesellschaft für
Legalisierung un birinci duyurusu
BZ ARANIZDAYIZ : LEGALLEME HAKKI
Almanya da ister 500.000 veya bir milyon ki‚i, isterse avrupa
da milyonlarcası olsun, burada eksik veya belgeden yoksun
ya‚ıyorlar. Isterse 2 veya 5 milyon insan onları gönüllü veya
dolaylı olarak desteklesin: Biz aranızdayız! Ilegalle‚tirilme
demek haklardan mahrum edilmek demek: sokakta, bilet kontrolünde, i‚ yerinde, resmi dairelerde, okul ve kre‚lerde ve
bazen de kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde .
Legalle‚meye Destek Toplulu©u Almanya ve Avrupa Birli©inde
kabul edilmi‚ olan toplumsal haklar sözle‚mesini tanımadı©ını
resmen ilan ediyor. Bizim toplumsal amacımız legalle‚me ve
serbest dola‚ım hakkının kabul görmesidir.
Tüm Avrupada ‚ahit oluyoruz ki: ‚engen ülkelerine giri‚,
dola‚ım ve hatta kalmak mümkün. Ço©unlukla ilegalle‚tirilme
pahasına. Göçün tarihi bize onlarca yıldır kontrolleri, kısıtlamaları ve yasaların engellemelerini a‚an insanları anlatır. Bu insanlar pasaportları veya pasaportlarında geçerli damgalar
olmadı©ından ve çalı‚ma izinlerinden mahrum bırakıldıklarından dolayı tepkisiz ve hele hele çaresiz hiç de©illerdir.
Çalı‚ma izni olsa da olmasa da maa‚larımızın ödenmesi için
davacı olma hakkımız var! Bizlerin i‚yerlerindeki kazalara
kar‚ı sigortalanmaya (en azından ev i‚lerinde), çocuklarımızı
okullara göndermeye hakkımız var. Hakkların verilmedi©i yerlerde de biz kendi çözümlerimizi üretir bu haklarımızı alırız.
Tüm bunların bedeli ku‚kusuz a©ır: legalle‚tirilme insanların
sa©lı©ını bozuyor, bazıları hayatlarıyla ödüyorlar, bazıları da
belgesiz yakalanıp sınır dı‚ı ediliyorlar. Genellikle bu tür olay-

