
Kamuoyu Açıklaması 
 
Göç yasası gibi diğer özel yasalar ve bu yasaların kısıtlayıcı uygulamaları Almanya’da yaşayan 
milyonlarca göçmenin hayatını çekilmez hale getiriyor. 
 
Yaklaşık bir yıldan beri Berlin’de, yeterli gelir gösteremedikleri ve örneğin Hartz IV aldıkları için 
genç, kadın ve sığınma hakkı almış sığınmacı göçmenlere, bu kişiler burada doğmuş olsalar bile, süreli 
oturumlarını uzatmak yerine Fiksiyon belgesi (oturumun askıya alınması) veriliyor; bazı durumlarda 
pasaportları ellerinden alınıyor. 
 
Yabancılar dairesinin Fiksiyon belgesi vermesi, bu göçmenlere yanlış anlamaya yolaçmayacak bir 
şekilde „sizi burada istemiyoruz“ denmesidir. Yaratılan tedirginlik bazı durumlarda gerçek olup, 
sınırdışı edilmelerle de son bulabiliyor. Sınırdışı edilme sözkonusu olmasa bile, bu, uygulamanın 
mağdurları için eziyetten ve ayrımcılıktan başka birşey değildir. 
 
Süresiz oturum izni alma ve vatandaşlığa geçişin önüne de her gün yeni bir engel çıkartılıyor. Belirli  
ülkelerden –özellikle Türkiye’den- kişinin eşini getirmesi neredeyse imkansız hale getirildi; 
Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı olsa bile. Süresiz oturum iznine başvuran gençlere getirilen 
sınırlamalardan birisi de gençlerin başvuruları değerlendirilirken karnelerine ve okul başarılarına 
bakılması ve okullarında haklarında araştırma yapılmasi. 1 Eylül 2008’den itibaren yürürlüğe girecek 
olan vatandaşlık testi de bir diğer dıştalayıcı uygulama. 
 
Göç yasası diye anılan yasa ve Içişleri Bakanı Schäuble’nin  Temmuz 2008´deki girişimi, göçmenleri 
faydalı ve faydasız olarak ayırmaya, gruplandırmayi amaclamaktadır. Kalifikasyonu yüksek 
uzmanların göç etmeleri memnuniyetle karşılanırken, savaştan ve yoksulluktan kaçan milyonlarca 
insan, Avrupa Kalesinin yüksek surları tarafından dışarıda bırakılıyor.  
 
Her ne kadar  göçmenler 50’li yılların ortalarından beri bu ülkenin ekonomik büyümesinde çok önemli 
bir katkıda bulunmus olsalar bile, bu ayrımcı ve dıştalayıcı önlemleri biz, özünde ekonomik çıkarların 
damgasını taşıyan bir göç siyasetinin sonucu olarak görüyoruz. Bu bakış açısına göre, göçmenler 
yurttaşlık haklarına sahip olması gereken insanlar olarak değil de, bir güvenlik sorunu ve ekonomik 
yük olarak görülüyor ve bu şekilde muamele görüyorlar. 
 
Bu bağlamda, 18 Haziran 2008 tarihinde Avrupa Parlamentosunda kararlaştırılan Avrupa Birliği´nin 
sınırdışı etme yönetmeliğini, kağıtsız göçmenlerin yakalanmasının ve sınırdışı edilmelerinin 
önkoşullarını daha da kolaylastirdigi için kınıyoruz. 
 
Bu açıklamayı imzalayanlar olarak, biz, Federal Hükümet´i ve Berlin Senatosu´nun uyguladıkları göç 
politikalarının, sözümona göçmenlerin entegrasyonundan yana olan duruşlarına bariz olarak  ters 
düştüğünü saptamış bulunmaktayız.  
 
Federal Hükümet´i ve Berlin Senatosu´nu, yabancılar yasalarıyla ilgili düzenlemeleri ve uygulamaları 
göçmenlerin bu şehirde eşit muamele gördükleri duygusunu verecek şekilde değiştirmelerini istiyoruz. 
Yabancılar hukukundaki ayrımcılık devam ettiği müddetçe, toplum içinde beklenildiği gibi artan 
gerilimin sorumlusu sizler olacaksınız. 
 
Inisiyatörler: 
Allmende e.V.   El Cielo por asalto   Initiative Grenzenlos e.V. 
 
Not: Bu açıklama Ağustos 2008 sonrasına kadar ilgili kişilere, gruplara ve kuruluşlara imzalamaları için dağıtılacak, Eylül 
ayında bu açıklama tüm devlet kurumlarına ve medyaya gönderilecektir. Aynı zamanda bu açıklama yukarıda anlatılan 
sorunlara karşı yapılacak çalışmalarda temel teşkil edecektir. 


