5. Allmende Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu
6 Nisan 2008 – 12 Nisan 2009

Değerli Allmende Üyeleri,

Bu raporla, geçtiğimiz bir yıl içerisinde Allmende olarak yaptığımız çalışmaların bir
çizelgesini çıkarmak ve bunları kısaca değerlenlendirmek istiyoruz.

Đç Đşleyiş
•

Demokratik işleyiş devam etti. Koordinasyon grubu her iki haftada bir Pazar günleri
düzenli olarak toplantı yaptı. Plenumda kararlar yine ortak alındı. Plenum ve
koordinasyon toplantı tarihleri düzenli olarak pano üzerinden ve mail grubundan
üyelere bildirildi. Ayni zamanda yeni seçilmiş koordinasyonun ilk 6 ayından sonra
(12.10.2008) ara bir genel üyeler toplantı yapması, karşılıklı dilek ve şikayetlerin
bildirilmesi demokratik bir içişleyişin yerleştiğini gösteriyor.

•

Buna rağmen, aktif üye katılımı çok azdı. Plenumlara ve etkinliklere düzenli olarak
katılan aktif üyelerimiz olsa da, bunlar sayıca azlar. Allmende’nin pasif üyelerin
çoğunlukta olduğu bir dernek olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalındı. Pasif
üyelerde, yapılmasi gerekenleri kordinasyon yapmalıdır gibi yanlış bir düşünce
sözkonusu. Tüzüğümüze göre de asla doğru olmayan bu düşünce yapısının mutlaka
değişmesi gerekmektedir.

Derneğin Tanıtımı
•

Koordinasyon grubu ileriye yönelik ortak çalışma imkanları üzerine konuşmak ve
Allmende’yi diğer göçmen dernekleri arasında tanıtmak amacıyla dernek ziyaretleri
yaptı. (AAKM, Kotti e.V. vb.)

•

Allmende’yi tanıtmak ve proje başvurularımıza destek almak için Berlin Entegrasyon
dairesinde Piening’in bürosundan projelerden sorumlu Bayan Mimaroğlu ile
görüşme yapıldı. Bu görüşmede koordinasyon üyeleri Allmende’yi tanıttılar,
projelerimizin kabulü için destek aldılar.
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•

Berlin Kreuzberg göç ve entegrasyon sorumlusu Regina Reincke’yi dernekte
ağırladık. Yapılan çalışmaları tanıtarak proje başvurularımızda destek istedik.

•

Paris toplantıları: Đlki 13-14 Haziran 2008’te, ikincisi ise 14-16 Mart 2009’da olmak
üzere Allmende olarak Paris’teki L’ACORT’un (Türkiye Kökenli Yurttaşlar Konseyi)
davetlisi olduk, toplantılara katıldık. Bu toplantılara giden Allmende temsilcileri,
orada Allmende’yi tanıttılar ve Avrupa çapında yapılması amaçlanan Türkiyeli
göçmen hareketi için fikir alışverişinde bulundular.

•

Eylül-Kasım ve Aralık-Şubat dönemleri için iki bülten basıldı. Đlki Türkçe, ikincisi
Türkçe-Almanca olarak yayımlanan bültenlerimizde Allmende’nin tanıtımı yapıldı,
güncel bildirilerimiz ve etkinliklerimiz yeraldı, göçmenlikle ilgili güncel sorunları
hedef alan yazılar yayımlandı. Bu bültenlerin dağıtımı da etkin bir şekilde üyeler
tarafından yapıldı.

•

Web sayfamız sürekli olarak güncellendi, yapılacak etkinlikler sayfamızdan
duyuruldu.

•

Mail grubumuz (üyeler için ve genel) aktif olarak kullanıldı. Allmende üyeleri ve
dostları, yapılacak her etkinlikten zamanında haberdar edildiler.

Projeler
•

ÖBS Projesi: Eylül 2008’de yeni mutfağın faaliyete geçmesinin hemen ardından,
ÖBS projesi kabul edildi. Bu proje kapsamında hafta içi her gün öğle yemeği
çıkmaktadır. Bu işi yürüten kadrolu bir çalışanımız var. 2009 yılının başında gelen bir
haberle bu projenin uzatıldığını da öğrenmiş olduk. ÖBS için başvurulan ikinci
kadroyu ise halen alamadık.

•

Aralık 2008’de yaptığımız kültürel etkinlik projesi nin yalnızca göçmenlikle ilgili
film dizisi kabul edildi. Bu projeden sağlanan gelirle göçmen filmleri festivali ve iki
haftada bir gösterilen filmlerin masrafları karşılanacak
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Siyasi Faaliyetler
1) Basın Açıklamaları:
•

Haziran 2008’de Radyo Multikulti’nin kapatılmasına karşı basın açıklaması
yaptık.

•

Đltica yasasında yapılan kısıtlama ve zorlaştırmaların 15. yılı vesilesiyle
düzenlenen gösteriyi ve yapılan basın açıklamasını destekledik ve bu bağlamda
5 Temmuz 2008’de Göç Hakkı için düzenlenen yürüyüşe katıldık.

•

Kasım 2008’de hükümetin genetik testi (Gendiagnostik-Gesetz) için çıkarmak
istediği yasayı protesto etmek için hazırlanan basın açıklamasını imzaladık.

•

20 Kasım 2008’de Potsdam’da “çocuk hakları günü” dolayısıyla eşit haklar
talebiyle düzenlenen yürüyüşü destekledik.

•

Aralık 2008’de bir “milli gençlik merkezi” talebiyle Berlin-Lichtenberg’te
yürüyüş yapan Nazilere karşı yapılan antifaşist protestolara katıldık.

•

Aralık 2008’te Almanca’nın Anayasaya alınması için CDU’nun yaptığı
açıklamaya karşı basın açıklaması yayımladık.

•

Fiksiyon belgelerine karşı iki ayrı grupla birlikte bir basın açıklaması yazıldı
ve bu açıklamaya birçok kişi ve kurumun desteği alındı.

•

Avrupa Parlamentosu seçimleri için siyasi partiler adaylarını belirlerken
göçmen adayları destekledik, özellikle Kadriye Karcı’nın adaylığı için
Allmende olarak Sol Parti’ye bir destek mektubu gönderdik.

•

Sol Partinin genel seçimler için listelerini belirlerken, göçmenleri ön sıralarda
aday göstermeleri için basın açıklaması gönderdik, 29.03.2009 tarihinde
yapılan parti kongresinde Allmende olarak göçmenlerin listelerde ilk 5 sırada
yeralması gerekliliğini vurgulayan bir pankartla eylem yaptık.

2) Seçim Hakkı Talebi
•

Seçim Hakkı Kampanyası (Volksinitative)
Mehr Demokratie e.V. başlattığı girişimi destekledik. Kampanyanın seyrinin
belirlendiği aylık toplantılara düzenli olarak katıldık. Berlin’in çeşitli yerlerinde
Alman vatandaşı olmayanların da eyalet ve mahalli seçimlerde oy kullanabilmeleri
için standlar açtık, ve 2000’in üzerinde imza topladık. 20 000 imza 6 ayda
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toplanamadığı için toplanan 11 000’in üzerindeki imza bir dilekçeye (petition)
çevrilerek Berlin Eyalet Meclisine teslim edildi. Teslim töreninde biz de bulunduk.
Ekim 2008’de yine bu kampanya çerçevesinde düzenlenen ve siyasi parti ve sendika
temsilcilerinin yer aldığı panelde tek göçmen derneği temsilcisi olarak konuşma yaptık.
Kreuzberg Müzesi’nde düzenlenen yerel seçim hakkı paneline Garip Bali konuşmacı
olarak katıldı.

•

Berlin’deki Türkiye kökenlilerin kurduğu derneklerle ortak çalışma girişimi
Mehr Demokratie derneğinin başlattığı kampanya bittikten sonra, Allmende olarak
Türkiyeli göçmen derneklerine bir çağrı yaptık. Seçim hakkı talebinin gündemde
kalması için ortak eylem planları yaptığımız bu toplantıları Alternatif Göç Siyaseti
çalışma grubu düzenledi. Bu toplantılar halen sürmekte.
26 Nisan’da Berlin’de düzenlenecek referandum öncesinde 24 Nisan tarihinde
düzenlenecek ortak bir basın toplantısında seçme ve seçilme hakkı için oluşturulan
ittifak kamuoyuna duyurulacak.

3) Alternatif Göç Siyaseti çalışma grubu

2008 yazında ilk kez toplanan çalışma grubu ilk iki toplantıda oldukça kalabalıktı, ancak
katılımcı sayısı giderek azaldı. Buna rağmen bu çalışma grubu, Allmende’nin göç siyasetini
belirleyecek bir talepler kataloğu veya siyasi program oluşturmak için çalışmalarına devam
ediyor. Đçeriği belirlenen siyasi programın her konu başlığı, dernekte düzenlenen toplantılar
aracılığıyla üyeler arasında tartışılıyor. Bu bağlamda şimdiye kadar üç toplantı yapıldı, bunlar:



Rafet Temur’la küresel göç hakkı



Garip Bali ile ırkçılık



Safter Çınar ile uyum politikaları

4) Diğerleri:
•

1 Mayıs’ta DGB yürüyüşüne katıldık ve Allmende olarak stand açtık.

•

16 Haziran 2008’de Ertuğrul Kürkçü ile söyleşi yaptık.
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•

13 Temmuz 2008’de Avukat Antonia von der Behrens ile Fiksiyon belgesi hakkında
bilgilendirme toplantısı düzenledik.

•

21 Eylül 2008’de Gaye Yılmaz ile „Türkiye’deki su kaynaklarının
özelleştirilmesi“ konulu bir toplantı düzenlendik.

•

28.10.2008 BĐRĐKĐM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Laçiner’le
„Türkiye`deki son siyasal gelismeler ve sol“ ekseninde sohbet etmek için buluştuk.

•

16 Kasım 2008’de kültürlerarası diyalog haftası kapsamında (Interkultureller Dialog)
„Göçmen ve sığınmacılar nasıl birlikte mücadele edebilirler?“ konulu bir toplantı
düzenledik.

•

5 Ocak 2009’da Cemalettin Kesim anıtı önünde anıldı.

•

16 Ocak’ta ATTAC’la Türkiye'de su kaynaklarının özelleştirilmesi ile ilgili film
gösterimi yaptık ve akabinde konuyu tartıştık. Werkstatt der Kulturen’da 29 Ocak’ta
„suyun özelleştirilmesine hayır“ toplantısını ATTAC’la birlikte organize ettik.

•

30 Ocak 2009’da Oury Jalloh Đnisiyatifi’nden dostları dernekte ağırladık. Dessau
polis karakolunda kuşkulu bir biçimde yanarak ölen Afrikalı mülteci Oury Jalloh’un
hayatının anlatıldığı belgesel filmi izledik ve Oury Jalloh Đnisiyatifi ile tanıştık. Bu
inisiyatifin yazdığı meclis dilekçesini (Petition) Türkçe’ye çevirerek imzaladık.

•

Öldürülüşünün 2. yılında Hrant Dink’i andık. 19.01.2009’da Cemalettin Kesim
heykeli önünde Hrant Dink’i anma mitingi düzenledik. 25 Ocak 2009’da Hrant
Dink’in anısına “Türkiye’de azınlık olma” konulu bir panel düzenledik.

•

15 Şubat 2009’da Kürt sorunu hakkında tartışma toplantısı düzenledik.

•

23 Şubat 2009'da Hrant Dink'in avukatı Erdal Doğan ile Allmende'de Dink
Davasi'nin seyrine ve Türkiye'de yasanan son siyasi gelişmelere ilişkin bir sohbet
toplantısı düzenledik.

•

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Dr. Talibe Süzen’i davet ederek
“Göçmen kadın olmak ve ayrımcılık” konulu bir toplantı düzenledik.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
•

Film akşamları: Düzenli olarak iki haftada bir Cuma akşamları Türkçe filmler
derneğimizde gösterildi.

•

Satranç turnuvaları düzenlendi.

•

Hem derneğe gelir sağlama amaçlı hem de dernek üyeleri ve dernek dostlarının
biraraya gelip hoşça vakit geçirebilmeleri için eğlenceler düzenlendi. (7 Haziran’da
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Party, 6 Eylül sezon açılışı, yılbaşı kutlaması, 4 Nisan 2009 bahar eğlencesi vb.) Tüm
bunların yanı sıra maalesef bu yıl da enerjimizin ve zamanımızın önemli bir kısmını
derneğe gelir sağlamak için yapılan yemek satışları aldı. (1 Mayıs, 14 Eylül, Tag der
Mahnung, 19 Eylül Sol Partinin film gecesi vs.)
•

21 Mart’ta Dersim cemaatinde düzenlenen Newroz etkinliğini destekledik ve hep
birlikte Newroz’u kutladık.

•

Eylül 2008’den itibaren ayda bir kez iş bulma ve meslek danışmanlığı başladı.

•

Bu yıl da çesitli gruplar mekanı kullanarak Allmende’ye renk katmaya devam ettiler:
Initiative Grenzenlos, Türkçe ve ney kursları.

Sonuç Değerlendirmesi
Allmende derneği, çeşitli konularda birikimli üyeleriyle Berlin’de göç siyaseti yapmak için
ciddi bir potensiyele sahiptir. Üye yelpazemizin çok geniş olması derneğimizin önemli bir
zenginliğidir. Aynı zamanda derneğimiz çeşitli kişi ve grupların biraraya geldiği bir buluşma
yeri olarak giderek bir çekim merkezi haline gelmektedir. Đstenildiği zaman çok kısa sürede
anlamlı eylemleri hayata geçirebildiğimizi de görüyoruz. Allmende üyeleri bu yıl da,
Berlin’de göçe dair olan her gelişmede söz söylemeye çalışmıştır.

Tüm bu olumlu gelişmelerin yanısıra, yapılan etkinliklerin çoğunun daha ziyade az sayıda
aktif üyenin çabalarıyla başarılabildiğinin altını çizmek zorundayız. Kollektif çalışma
anlayışının hayata geçirilmesi ve dernekte yapılan ve/ya yapılması arzulanan etkinliklerin
üyeler tarafından topluca yürütülmesi halen çözülmesi gereken bir eksiklik olarak kaldı.
Bu bağlamda önemle üzerinde durulması gereken husus, Allmende olarak alternatif göç
siyaseti üretmeye ne kadar kararlıyız ve bunda tutarlıyız, bunu tartışmaktır.

Allmende’nin üye aidatları ile kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir dernek olması ve
maddi sınırlılıklar, halen ulaşmak istediğimiz hedefler önünde ayağımıza takılmaktadır.
Üyelerimizin neredeyse yarıya yakınının aidatlarını her ay düzenli bir şekilde ödememesi
derneğimizi sürekli sıkıntıya sokmaktadır; aidatların düzenli ödenmesinin sorumluluğunun
üyelerimize ait olduğunun altını burada bir kez daha çizmek gerekmektedir.
Başarıyla başlayan ÖBS projesi ve bu bağlamda mutfağın işlemesi bu sıkıntılarımızı biraz
olsun azalttıysa da, kesin bir çözüm olamamıştır. Koordinasyon olarak bu yıl, Allmende’nin
belirli resmi makamlarda tanınması ve proje başvurularımıza destek olunması için çeşitli
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girişimlerde bulunduk. Ancak, proje üretmeden bu yapılanların çok bir anlamı kalmayacaktır.
Maalesef geçtiğimiz yıl proje hazırlıkları birkaç üyenin sırtında kalmıştır. Oysa mümkün
olduğu kadar çok üyenin proje için çalışmalarının zorunluluğu açıktır. Bu konuda her üyenin
kendini sorumlu hissetmesi gerekmektedir.

Bir diğer sorun ise yapılan çalışmaların genellikle koordinasyon eksenli gerçekleşmesi ve
belli bazı üyeler dışında çoğunluğun inisiyatif geliştirmemesidir. Allmende koordinasyon
eksenli bir dernek değil, üyelerin gönüllü çalışmasına bağlı bir dernek olmalıdır. Herkese
bildirerek ve açık olarak yaptığımız koordinasyon toplantılarına ve daha da önemlisi her ayın
son Pazar günü yaptığımız karar alma organımız plenuma bile katılımın belli üyeler haricinde
çok düşük olması bizleri kaygılandıran bir konudur. Yine burada da her bir üyenin sorumluluk
taşıması gerektiğini düşünüyoruz.

7 Nisan 2009

Allmende Koordinasyonu
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