6. Allmende Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu
12 Nisan 2008 – 11 Nisan 2010
Değerli Allmende Üyeleri,
Bu raporla, geçtiğimiz bir yıl içerisinde Allmende olarak yaptığımız çalışmaların bir çizelgesini
çıkarmak ve bunları kısaca değerlenlendirmek istiyoruz.
Đç Đşleyiş
• Koordinasyon grubu her iki haftada bir Pazar günleri düzenli olarak toplandı. Kendi
içinde görev paylaşımı yapti. Gerektiğinde görev degişimine gidildi. Bazı dönemlerde
genişletilmiş Koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.
• Her ayın son Pazarı Plenum -tatil dönemi hariç- yapıldı. Alınan kararlarda oylama
yerine ikna yöntemi tercih edildi.
• Plenum ve koordinasyon toplantı tarihleri düzenli olarak pano, bülten ve mail grubu
üzerinden bildirildi.
• Yeni koordinasyonun seçilmesinden 7 ay sonra (15.11.2010) ara bir genel üyeler
toplantısı yapılarak hem siyasi hedef ve etkinlikler gözden geçirildi hem de iç işleyişe
ilişkin yapılması gerekli görülen tüzük değişiklikleri tespit edildi.
Derneğin tanıtımı ve çevreye açılım
• Diğer göçmen dernekleri ve alman soluyla hem tanışmak hem de ortak çalışma
imkanlarını geliştirmek için karşılıklı ziyaretlerin yerine somut hedef ve etkinlikler
çerçevesinde pratikler yaşandı. Bunlara örnek olarak şu çevre ve gruplar
gösterilebilinir: Initiative Wahlrecht für Migrant_innen’de yer alan gruplar, Plattform
gegen Rassismus’daki Gruplar, Tekel işçileriyle danayışma komitesindeki Gruplar,
Die Linke, AK undokumentierte Arbeit bei Ver.di (kaçak yaşayan göçmenler için
danışma merkezi), Kub (bir mülteci danışma merkezi), veliler birliği, Komkar, GLADT,
Uluslar arası af örgütü, Netzwerk Mira, Kurdistan Komitee, alman-türk çevre merkezi,
Avanti, Gruppe soziale Kämpfe vs.)
• Mayıs-Kasım 2009 aylarında toplam 5 bülten basıldı. Türkçe-Almanca olarak
yayımlanan bültenlerimizde Allmende’nin tanıtımı yapıldı, etkinliklerimizin duyurusu
yeraldı, göçmenler ve diğer toplumsal sorunlarla hakkında yazılar yayımlandı. Fakat
bu bültenlerimizin dağıtımı pek yapılmadığı için Kasım ayından sonra çıkarılmadı.
• 14 Haziran: DIE LINKE'nin kuruluş kutlamasına bir Infostandla katıldık.
• 27 Haziran: Eşcinsellerin Kreuzberg’de yapılan geleneksel Christopher Street Day
yürüyüşünde Allmende’yi tanıtan bir konuşma yapıldı.
• 11 Temmuz: Keçili parkta yapılan Mahalle şenliğine bir Infostand ile katıldık.
• Humbold Üniversitesinde göcmenlik ve mültecilerle ilgili yapılan seminerler dizisine
dinleyici olarak katılıp Allmende’yi tanıttığımız icin hazırlanan dökümentasyonda bize
de yer verildi. 3 arkadaşımızla yapılan „Türkiye ve göcmen politikaları arasında öz
örgütlenme“ başlıklı uzun bir röportaj internette yayınlandı.
• Web sayfamız sürekli olarak güncellendi, yapılacak etkinlikler sayfamızdan duyuruldu.
• Mail grublarımız (koordinasyon icin, üyeler için ve genel) aktif olarak kullanıldı.
• Bir cok Türk gazetesi, internet sayfasi, Zitty dergisi ve Taz gazetesi yaptığımız
eylemlerden dolayı Allmende’yi tanıtan yazılar yayınladı.
Projeler
• Eylül 2008’de başlayan ÖBS Projesi kapsamında hafta içi her gün öğle yemeği
çıkarmak devam etti. Değişik çevrelerin derneğe daha düzenli gelmesinin yanı sıra
derneğimize önemli bir mali destek sağladı.
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Friedrichhain-Kreuzberg Kültür dairesinin desteklediği göçmenlikle ilgili film dizisi
Mayıs-haziran aylarında gerçekleşti.
Projeler konusunda bolca fikir üretiliyor, fakat gerekli sorumluluğu üstlenecek pek
kimse çıkmıyor.

Siyasi Faaliyetler
Alternatif göçmen politikaları geliştirme adına yapılan etkinlikler:
• 2009 yılının süper seçim yılı olması nedeniyle Türkiyeli göçmen derneklerine bir çağrı
yaparak „Initiative Wahlrecht für MigrantInnen“ adlı bir platform oluşturduk ve ortak
bir deklerasyon çıkardık.
• 24 Nisan 2009 Berlin’de “din dersimi yoksa etik dersimi” konusunda yapılan halk
oylaması nedeniyle Kreuzberg semtinin eski belediye binasında „Initiative Wahlrecht
für Migrant_innen“ olarak „göcmenlere seçim hakki“ istemli bir basın toplantısı
düzenledik.
• 21 Mayıs 25 Haziran arasında IMAJInasyon başlıklı bir film dizisi gerçekleştirildi. Her
hafta bir film gösterildi. Davetli konuşmacıların filmin konusu hakkında yaptığı
sunumlardan sonra izleyicilerle verimli tartışmalar yapıldı. Alman akademisyen
çevrelerinin yoğun ilgisini çeken bu etkinliğe Allmendelilerin katılımı nispeten az oldu.
Bir nedeni de dil olduğu için, yapılması düşünülen gelecek film dizisinin iki dilli olması
planlanıyor.
• 14 Haziran, Ver.di sendikasının bünyesinde kacak yaşayan göçmenlere danışmanlık
yapan merkezin (AK undokumentierte Arbeit bei Ver.di) iki üyesiyle çalışmaları
hakkında derneğimizde bir bilgilendirme ve tartışma toplantısı düzenledik.
• 27 Eylül Almanya Parlamentosu seçim günü Merkel’in oy kullandiği seçim lokalinin
önünde ‘WAHLRECHTSLOS’ yazılı T-Shirtlerle basına yansıyan bir eylem
gerçekleştirdik. Bazı arkadaşlar hakkında davalar açıldı.
• 15 Ekim 2009 N24-TV kanalında Sarazzin’in ırkçı söylemleri ve entegrasyon
konusunu ele alan „Friedman schaut hin“ programına çıktık.
• 19 Ekim günü Sarazzin’in ırkçı söylemlerine karşı SPD merkez binasının önünde
çeşitli çevrelerden 100’e yakın insanın katıldığı ve basına yansıyan bir protesto
mitingi düzenledik.
• Ekim 2009 - Ocak 2010 arasında ırkçılığa karşı güç birliği oluşturmak amacıyla
Allmende’nin yoğun çabalarıya „Plattform gegen Rassimus“ adlı bir eylem platformu
kuruldu. Đlk etkinlik olarak „Uyum? Hayır, kalsın“ kampanyası başlatıldı.
Platform’da en aktif şekilde yer alan Allmende’nin bu kampanya’ya bir bütün olarak daha
cok sahip çıkması sayesinde alternatif göçmen politikaları geliştirme yolunda ciddi
adımların atılması ve destek bulan bir potansiyele dayandırılması olanağını var.
Allmende adına veya başka kesimlerle yapılan diğer etkinlikler
• 1 Mayıs 2009 DGB yürüyüşüne katıldık ve Mariannenplatz şenliğinde stand açtık.
• 7 Haziran 2009, Pınar Selek’le „sürüne sürüne erkek olmak“ adlı kitabı hakkında
geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.
• 19 Aralık 2009 DTP’nin yasaklanmasına karşı Alman dış işleri bakanlığı önünde
yapılan protesto mitingine aktif katıldık.
• 5 Ocak 2010’da Cemalettin Kesim anıtı önünde anıldı.
• 10 Ocak ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’la ‘Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve sol’
konulu büyük ilgi gören bir toplantı düzenledik.
• 19 Ocak 2010 Hrant’in dostları adlı grubun düzenlediği anma mitingine ve
Ballhaus’da düzenlenen etkinliğe aktif katılındı.
• Ocak – Nisan 2010 aylarında Tekel işçilerinin direnişi ile dayanışma adına Berlinde
yapılan bir çok etkinliğe (4 Miting, bir yürüyüs, bilgilendirme toplantıları, çadır kurma)
oluşturulan Komite’de yer alarak aktiv katıldık.
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13 Subat 2010’da Dresden’de Nazilerin yürüyüşünü engelleyen antifaşist protesto
gösterilerine katıldık.
21 Subat 2010: Recep Maraslı’nın Ermeni soykurumu adlı kitabını tanıtma amacıyla
geniş katılımlı ve zengin programlı bir toplantıyı Komkar ve AGA ile birlikte
gerçekleştirdik.
8 Mart 2010 Dünya Emekçi Kadınlar Gününü anmak için Filiz Yüreklik’yi davet ederek
birinci kuşak göçmen kadınlar“ konulu bir toplantı düzenledik.
20 Mart 2010 günü Die Linkenin düzenledigi Newroz kutlamasinda destek verdik.

Çalışma Grupları
• 2008 yazında kurulan Alternatif Göç Siyaseti çalışma grubu yaklaşık 6 ay öncesinden
beri düzenli olarak toplanamaz oldu. Geçen sene Eylül ayına kadar özellikle seçim
hakkı talebini önce çıkaran girişimlerde bulundu ve eylemler örgütledi. Grup olarak
faaliyet sürdüremez olsa da elemanları Allmende’nin anti-ırkçı ve eşit haklar temelli
alternatif göç siyasetini geliştirmede inisiyatif kullanmaya devam ediyorlar.
• Çeşitli konularda konuşmacılar çağırıp dernekte düzenli bir şekilde bilgilendirme ve
tartışma toplantıları örgütlemeyi üstlenen çalışma grubu iki toplantının
örgütlenmesinde katkıda bulunmaktan başka bir varlık gösteremedi.
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
• Düzenli olarak iki haftada bir Cuma akşamları Türkçe filmler derneğimizde gösterildi.
Bazi filmlerin akabinde sunumlu tartışma toplantıları oldu: Örneğin: Eylül çocukları,
Orhan Kemal belgeseli
• Her ayın üçüncü pazarı cocuklu ailelerle programlı kahvaltı yapıldı. Yetişkinlere
eğitim/dil ve sağlıklı ve ekolojik beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı.
• Millet vekili olan arkadaşımız Kadriye’yi parlamento bürosunda verdigi davetiyeye
katılarak ziyaret ettik.
• Bu yıl da çesitli gruplar mekanı kullanarak Allmende’ye renk katmaya devam ettiler.
Bir çok özel eğlencenin yanı sıra, Daimler-Benz işçileri dernekte düzenli toplandılar,
Felsefe grubu ve çarsamba grubu bir aradan sonra yine derneğimizde düzenli
toplanmaya basladılar, bundan iki ay önce Gruppe soziale Gruppe düzenli
toplanmaya başladı, Türkçe kursları devam ederken ney kursu bizi maalesef terk etti.
• Yeni bir etkinlik olarak yetişkinlere ve genclere ayrı Gitar kursları başlatıldı.
• Asure ve lokma günleri düzenlendi
• Hayri, Celal ve Muharrem derneğin her gün açık tutulmasını sağladılar.
Yakında olacak etkinlikler/çalışmalar:
• Selim arkadaş yarından itibaren 5 haftalık staj yapacak.
• 17 Nisan, „Türkiye, Yahudiler ve Holocost“ konulu, Corry Guttstat’la toplantı
• 20 Nisan „Integration – Nein Danke“ Kampanyasının tanıtım gececi
• 6 Mayıs, krizi aşma stratejisi olarak anti-müslümanlık temelinde ırkçılık“ konusunda
bir panel dernekte olacak.
• Mayıstan itibaren Av. Kadir Göçmen derneğimizde iki haftada bir çeşitli konularda
danışmanlık yapacak.
• Ekolojik yaşam konulu toplanıt 1 Mayıs sonrasına ertelendi.
• Haziran başlarında DIE LINKE Kreuzberg Millet vekili Halina ile bir tanışma ve
tartışma toplantısı olacak.
• Haziranda 3 genç staj olarak derneğimizin genel onarımını yapacak.
Yapamadıklarımız:
• Alternatif Göç Siyaseti çalışma grubu sürekliliğini koruyamadı.
• Bu sene Hrant Dink’i anma etkinliğini Allmende olarak gerçekleştiremedik.
• Dernekte çeşitli konularda bilgilendirme ve tartışma toplantıları düzenleme grubu pek
faaliyet gösteremedi.
• Đş ve meslek konusunda başlayan Danışmanlıklar düzenli kullanılmadı.
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Initiative “Wahlrecht für Migranten” platformu Nisan’da yapılan basın toplantısından
sonra varlık gösteremedi.
Futbol takımı kurma çalışmalarını tamamlayamadık
Derneği boyalama ve temizleme gibi niyetleri yerine getiremedik.

Sonuç Değerlendirmesi
Dernek kurumları demokratik ve katılıma açık işleyişlerini yerine getirdiler.
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. Yaptığı bazı eylemler günlük
gazeteler, internet haber sayfaları ve bir televizyon yayınına yansımıştır. Kimi kişi ve
kuruluşlar tarafından daha çok dikkate alınır olmuştur.
Tüm bu olumlu gelişmelerin yanısıra, yapılan etkinliklerin çoğunun daha ziyade az sayıda
aktif üyenin çabalarıyla başarılabilinmiştir. Kollektif çalışma anlayışının hayata geçirilmesi ve
dernekte yapılan ve/ya yapılması arzulanan etkinliklerin üyeler tarafından topluca yürütülmesi
halen çözülmesi gereken bir eksiklik olarak kaldı.
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. Başarıyla başlayan ÖBS projesi ve bu bağlamda
mutfağın işlemesi bu sıkıntılarımızı biraz olsun azalttıysa da, kesin bir çözüm olamamıştır.
Proje üretmenin önemi herkes tarafindan bilindigi halde, proje gelistirme ve finanz kaynagı
bulmak için bir çalışma grubu oluşturulamamıştır. Yalnız bir iki üyenin somut bir etkinlik icin
biriysel girişimleri olmuştur.
Çalışmaların genellikle koordinasyon eksenli gerçekleşmesi bu sene kısmen de olsa
aşılmıştır. Herkese bildirerek ve açık olarak yaptığımız koordinasyon toplantılarına ve daha
da önemlisi her ayın son Pazar günü yaptığımız karar alma organımız plenuma katılım
beklenenin altında olmustur. Ilginc olan, zaman zaman pek anlamlı olmayan gerginliklerin
yaşandığı dönemlerde Plenumlara katılımın daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Derneğimiz yeni nesillerin gelmesine yol açacak girişimlerde bulunmadığı sürece
geçmişlerini tüketmekle meşgul yaşlı solcuların derneği kalma intibasını da yıkamıyacaktır.

28 Mart 2010
Allmende Koordinasyonu
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