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Krizin faturasını kim ödemeli?
2008 yılının Eylül ayında patlak veren ve kaynağının
ABD’deki gayrimenkul piyasasında karşılığı olmayan
kredilerle yapılan alım-satımlar olduğu iddia edilen
kriz, aslında kapitalist ekonominin değişmez bir
kanunu! Emlak krizi sadece bir sonuç olmakla
beraber önce bir çok dargelirli Amerikalı emekçinin
ipotekle aldıkları evlerini ellerinden almış, ardından
diğer sektörlere ve dünyaya yayılarak milyonlarca
emekçiyi evinden, işinden, zar zor kurduğu
düzeninden etmiştir. Almanya’da da önde gelen
ekonomik
araştırma kuruluşlarının öngörüleri
2009’da biz emekçileri zor zamanların beklediğine
işaret ediyor; işsizlik büyük bir hızla artacak ve biz
göçmen kökenli emekçiler bu durumdan en fazla
etkilenenler
olacağız.
Peki
biz
emekçiler,
oluşmasına hiç bir şekilde katkı sunmadığımız bu
krizin bedelini neden ödeyelim? Krizin faturasını,
paradan para kazanma sevdasıyla hareket eden,
bunun için dünyanın dört bir yanında acımasız
savaşlar sürdüren dev şirketler, büyük sermaye
sahipleri, yöneticileri ve onların siyasetçileri
ödemeli! Đşleyebilmesi için her türlü insanlık ve
akıldışı uygulamanın devreye sokulduğu, yaşanan
bir krizle onlarca yıl harcanan emeğin, alın terinin bir
anda boşa gittiği bu düzen artık böyle sürdürülemez!
Krizlerin yaşanmaması için planlamanın olmazsa
olmaz olduğu, herkese güvenli ve onurlu bir yaşam
sağlayacak başka bir düzen kurmak mümkün!
Allmendeliler olarak, bu çabayı hep beraber
dillendirebilmek için tüm emekçilerle 1 Mayıs
meydanlarında buluşacağız!




Saat 09:00, DGB-Haus, Keithstraße 1-3
Saat 18:00, Kottbusser Tor, Devrimci
1 Mayıs Yürüyüşü

Allmende nedir?
Allmende, Almanya’da "Ajanda 2010" diye
adlandırılan "reform paketleriyle" sosyal hak ve
özgürlüklere açık bir neoliberal saldırının olduğu,
bunun bir sonucu olarak da başta çalışanların,
gençlerin, kadınların olmak üzere toplumun geniş bir
kesiminin sosyal haklarının kısıtlandığı, göçmenlere
yönelik ırkçı, ayrımcı yaklaşımların sürdüğü,
toplumsal ve kültürel sorunların giderek arttığı bir
dönemde kuruldu.
Bizler bir yandan Almanya’daki toplumsal ve siyasal
mücadelenin bir bileşeni olmaya çalışırken, diğer
yandan da Berlin’de Türkiye kökenli göçmenleri
yaşananlara karşı duyarlı kılmak ve mücadeleye
katmak için çabalıyoruz.
Başka bir Almanya, Avrupa ve Dünya mümkün!

Allmende’nin etkinlikleri:
Alternatif göçmen politikaları
Allmende,
Almanya’da
ikinci-üçüncü
sınıf
muamelesine
tabi
tutulan
ve
asimilasyon
politikalarına maruz kalan göçmenlerin, tavizsiz bir
eşit haklar mücadelesini güç birliği oluşturarak
sürdürmeleri gerektiğine inanarak, mevcut düzene
karşı alternatif toplumsal ilişkiler uğruna faaliyet
sürdürmektedir. Bu mücadelenin önemli bir temeli
siyasi katılım haklarının elde edilmesidir. Alman
vatandaşı olmayan milyonlarca göçmenin seçme ve
seçilme hakkı gibi temel bir vatandaşlık hakkından
mahrum
bırakılmaları
anti-demokratik
bir
uygulamadır. Demokrasi ve insan hakları birbirinden
ayrı olarak düşünülemez! Bu haksızlığı gidermek için
Allmende diğer göçmen gruplarını da kapsayan bir
seçim hakkı girişimine (Initiative „Wahlrecht“ für
MigrantInnen) öncülük etmektedir.
Çalışma grubu
Alternatif göçmen politikaları geliştirmek ve
göçmenlerin eşit haklar mücadelesine katılımını
sağlamak için derneğimizde bir çalışma grubu
düzenli olarak toplanmaktadır. Yaklaşık 6 aydır
çeşitli konularda fikir ve taleplerimizi içerecek bir
program oluşturmaya yönelik çabalarımız devam
ediyor. Böylesi bir programı ortaya çıkarmak için,
ayda bir gündemli tartışmalar yapıyoruz.
Film akşamları
Her iki haftada bir cuma günleri Türk film akşamları
yapılmaktadır. Gelecek film akşamı 8 Mayıs’ta.
Göçmen film festivali
Hazırlıkları
yapılan
göçmen
film
festivali
çerçevesinde 21 Mayıs günü saat 19:00’da “wilder
Streik” adlı -1973 Ford’da çalışan Türkiye kökenli
işçilerin direnişini gösteren- filmden sonra Dr.
Manuela Bojidzej ve sendikacı Mustafa Efe ile bir
tartışma toplantısı yapılacaktır.
Çocuklar için program
Her ayın son Pazar günü saat 10:00-12:00 arasında
çocuklu ailelere yönelik kahvaltı, çocuklar için de
filmli, oyunlu ve okumalı bir program sunulmaktadır.
Hafta içi günlük yemek
Derneğimizde hafta içi her gün saat 12:00-16:00
arası 3,50 €’ya taze ev yemeği çıkmaktadır.
Futbol takımı kurma çalışmaları
Her Cumartesi saat 14:00’da antreman çalışmaları
yapılıyor.

