Dramatik bir politik kayış yaşıyoruz: Irkçılık ve nefret toplumda kabul edilebilir hale geldi. Dün düşünülemez ve
konuşulamaz olarak görünen şey, bugün gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık ve insan hakları, dini özgürlükler ve
hukukun üstünlüğü açık bir saldırı altında. Bu hepimizi etkisi altına alan bir saldırı.
Ülke çapındaki sağa kayış tartışması bağlamında Saksonya’daki eyalet seçiminin ve güncel politik durumun
öneminin farkındayız.
Avrupa, dayanışmanın ortadan kaldırılması ve dışlama temelinde yükselen milliyetçi bir dalga tarafından ele
geçiriliyor. Bu insanlık dışı koşulları eleştirenler gerçekçi olmamakla damgalanıyor. O halde refah devletinin,
mültecilerin ve göçün birbirinin karşısına konmasına müsaade etmeyeceğiz. İnsan haklarının ve temel
özgürlüklerimizin tehlike altına girmesine karşı mücadele edeceğiz.
Devlet, gücünü artırmak için adına güvenlik yasaları denilen şeyi sıkılaştırır ve gözetimi genişletirken, sosyal
sistem giderek zayıflıyor. Eğitimde, bakım ve sağlık alanında, ekolojik krize karşı mücadelede, toplu ulaşımda,
çocuk bakımında ve gençlik kültüründe görüldüğü gibi, halk çok az miktarda yatırım yapılıyor olmasının acısını
çekiyor. Tarımsal altyapı olması gerekenin çok altında fonlanır ve şehirlerde karşılanabilir konut sıkıntısı
yaşanırken, insanlar kentlere itiliyor. Wendekrise, Agenda 2010, finansal kriz gibi olgular toplumun alt katmanları
ve üst katmanları arasındaki makası açıyor. Bir yanda vergi avantajlarından kaynaklanan milyarlarca kâr dururken,
bir yanda aynı sektörlerin Avrupa’da düşük ücretlerin görüldüğü en büyük alan olduğu ve dezavantajlı insanların
yoksullaştığı gerçeği duruyor.
Bizimle değil – Buna karşı çıkacağız!
1989’da birçok kişi ”Özgür insanlarla birlikte, açık bir ülke için” sloganı altında gösteriler yaptı. Bu mesaj bugün
de güncelliğini yitirmiş değil ve görünen o ki bu yaz sokaklara geri dönecek. Şimdi bizler açık ve dayanışmacı bir
toplum için ayağa kalkıyoruz. Almanya’da, Saksonya’da ve dünyanın her yerinde insan haklarının herkes için
geçerli olduğunu, çeşitliliği koruduğunu ve her türlü hayat tarzının doğal olarak kabul görmesi gerektiğini
haykıracağız.
Ayrımcılığın ve nefret söyleminin her türüne karşı çıkıyoruz. Irkçılığa, anti-Semitizme, Müslüman karşıtlığına,
Roman karşıtlığına, feminizm karşıtlığına ve LGBTTIQ düşmanlığına karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz.
İnsanların itibarının ve olanaklarının eşitliği pazarlık konusu yapılamaz. Burada yaşayan herkesin topluma
katılımı garanti altına alınmalıdır.
Hâlihazırda bizler çokuz ve şunları ifade ediyoruz:
Gerek Avrupa’nın dış sınırlarında, gerek mülteci örgütlerinde, hoşgeldiniz inisiyatiflerinin alanında, queer feminist
veya ırkçılık karşıtı hareketlerde, göçmen örgütlerinde, sakatların veya çocuk hakları örgütlerinin içinde,
sendikalarda, derneklerde, STK’larda, dini topluluklarda ve mahalle örgütlerinde olsun, gerek konut alanındaki
kısıntılara, baskıya, bakım alanındaki yetersizliklere karşı, yurttaşların gözetlenmesine ve kısıtlayıcı yasalara
karşı, mültecilerin yoksun bırakılmasına karşı ve iklim adaleti için yürütülen mücadelenin içinde olsun – ki
“dayanışmanın sonbaharından” bu yana yüz binlerce insan dayanışmacı bir toplum için sokaklara çıktı – birçok
yerde insanlar harekete geçiyor ve çokluğun toplumunu kurmak noktasında kararlı olduklarını gösteriyor. Sosyal
hareketlerin yaptığı bu başlangıç yaz boyu devam edecek.
Ortak etkinliklerimizin başlangıcı olarak 9 Temmuz’da Leipzig’de bir gösteri düzenleyeceğiz. Bu eylemle
#unteilbar Saksonya yazını başlatmak istiyoruz. Eylemlerin doruk noktası 24 Ağustos’ta ülke çapında bir
mobilizasyonla düzenleyeceğimiz büyük Dresden gösterisi olacak. Bu arada Plauen’de, Erzgebirge’de,
Zwickau’da, Grimma’da ve Bautzen’de #wannwennnetzt konser ve panayır turu ile işbirliği yapacağız. Şu andan
itibaren çok sayıda yerel mekânda aktif olacağız ve Dresden gösterisini ülke çapında örgütlemek için harekete
geçeceğiz.
#unteilbar Saksonya bizim kararlılığımızda yeşerecek. Hazırlıklarda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Şimdiden
diğerleriyle network oluşturmaya ve mahallelerinizde eylem için örgütlenmeye başlayın.
Açık ve özgür bir toplum için – Saksonya’da ve her yerde, dışlama değil dayanışma!
İnsan haklarının ve sosyal adaletin Avrupa’sı için!
Saksonya’da dışlamanın ve ırkçılığın yerine dayanışmanın ve toplumsal birliğin sağlanması
için!
Korunma ve iltica hakkı için – İzolasyonun Avrupa’sına karşı!
Özgürlüğün ve çeşitliliğin hüküm sürdüğü bir toplum için!
Dayanışma sınır tanımaz!

