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Basın ve Kamuoyu Açıklaması
SÖZÜNÜZ SÖZDÜR, VAADİNİZİN ARKASINDA DURUN!
ÇİFTE VATANDAŞLIĞI HEMEN ŞİMDİ TALEP ETMENİN ZAMANIDIR!
04.12.2013 Çarşamba günü, Saat 17:00`de, Wilhelmstraße 140
adresindeki SPD Genel Merkezi`nin (Willy Brand-Haus) önünde Çifte
Vatandaşlık hakkımızı talep etmek için düzenlediğimiz mitinge
herkesi katılmaya çağırıyoruz.
Çifte vatandaşlık hakkı 22 Eylül 2013 `de yapılan genel seçimlerle birlikte yeniden
kamuoyunun tartışma gündeminde yer almaya başladı. Halihazırda yürtülen koalisyon
hükümeti kurma görüşmelerinde ise, önümüzdeki 4 yıl için pazarlık konusu haline geldi.
SPD`de seçimlerden önce çifte vatandaşlığın tanınması konusunda büyük vaatlerde
bulundu. SPD ve CDU/CSU arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinde bizler açısından
çok önemli olan bu talep noktasında ısrarcı olunmayacağı ve talebin bir kez daha kabul
edilmeyeceği endişesine sahibiz. Göçmenler politik arenada partiler tarafindan oy deposu
olarak görülmekte ve pazarlik konusu haline getirilmektedirler. Ancak çıkarlarımız ise ne
yazık ki temsil edilmemektedir.
Allmende Alternatif Göçmen Politikaları ve Kültür Evi`nden Eray Erdal konuya dair şunları
söylüyor:
„SPD bu sefer de Göçmenleri hayal kırıklığına uğratırsa eğer, kendileri açısından kötü bir
sürprizle karşılaşır. Göçmeler öyle zannedildiği gibi `çantada keklik`değildirler. Yani SPD
Göçmenlerin oylarını alma noktasında hiç de emin olmamalıdır.“
SPD-Yeşiller koalisyon hükümetinin 2000 yılında Vatandaşlık Yasasın`da yaptığı değişiklik
çerçevesinde çifte vatandaşlık hakkının oldukça kısıtladığını ve binlerce göçmen kökenlinin
eski haklarının bile gerisine düştüğünü hatırlatmak isteriz.
Günümüzde gerçekliliğimiz ise şöyledir: Bir aile içerisinde dahi farklı vatandaşlıklar
mevcuttur. Aile fertleri arasında sadece Almanya ve ya Türkiye vatandaşlığına sahip olanlar
olduğu gibi, çifte vatandaşlığı olanlar da vardır.
Artık birden fazla ülkeye kendini ait hisseden ve önceki vatandaşlık hakkından vazgeçmek
istemeyen insanların varlığına saygı gösterilmelidir.
Göçmenlerin farklı gerçekliliğini adil bir biçimde karşılamak için çifte vatandaşlık tek çözüm
yolu, tek seçenektir.

Talep ediyoruz:
Herkes için çifte vatandaşlık hakkı hemen tanınmalıdır.
Bu bağlamda özellikle SPD tabanını çifte vatandaşlık hakkının kabul
edilmediği bir koalisyon anlaşmasına onay vermemeye çağırıyoruz.
Allmende e.V, 25.11.2013, Berlin

