No Border Camp –
Irkçılığa karşı çadır kur, barikat kur!
Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden bağımsız gruplar ve aktivistler tarafından organize edilen No Border Camp (Sınırlara hayır kampı), 13
Temmuz – 22 Temmuz 2012 tarihleri arasında Köln‘de düzenlenecektir.
Protesto Kampi Eylemlerin, Gösterilerin, Tartismalarin ve irkciliga karsi seminerlerin ortaklasa düzenlenebilecegi bir ortamdir.Günlük yaşamda ırkçılık, kurumsal
ırkçılık, göç kontrolü, antiziganismus (Roman ve Sintilere karşı ayrımcılık), mültecilerin yaşam koşulları, göçün nedenleri, sömürgecilik v.b. .. konulari dile getirmek
istiyoruz.
No Border Kampi düzenleyenlerin beli bir kismi irkci saldirilarla
karsilasmadilar,dislanmadilar. Yurtdisina siginma zorunluklari olmadigindan, Mültecilerin kamp yasami,ikamet kaydi bulundugu yerin izisiz terk edilmiyecegi, irkci
zorluklari ve Polis sidetinin nasil oldugunu bilmiyorlar. Fakat bu irkci yaklasimlarida
kabul etmiyorlar. Elbetteki bunu deyistirmek kolay deyil ama bunun icinde sürekli
mücadele etmek lazim.
Irkçılık kaynaklı ayrımcılığa maruz kalan insanlar, onur zedeleyen ve yalnızlaştırmayı
hedefleyen bu sisteme karşı mücadele etmektedirler.Bundandır ki, şimdiye kadar bir çok yerde mülteci aktivistlerinin,People of Color (PoC),Rroma ve Sintilerin
düzenlediği aksiyonlar olmuş ve daha da olacaktır. Bu mücadele Alman irkici politikasi icin büyük bir problemdir,fakat dahada büyük bir problem olmali.
Irkciliga karsi olan Mücadele giderek dahada güclenmelidir. Kölndeki sinirlara
karsi olan bu kamp (No Border Camp) deyisik statüleri olan insanlarin birbirlerini
taniyabilme,sohbet edebilme yane bilgi alis verisnde bulunabilme,iletisim agi
olusturabilme ve dayanismada olabilme yeri olmalidir.
Böyle bir dayanisma kampina katilmak istiyen herksein kendini organize edebilmesi icin esit kosulari olmadigindan Kölndeki Kampta asagidaki imkanlar sunulmaktadir.

Hukuki dayanışma

Kamp veya aksiyonlara katılımdan dolayı karşılaşılan baskı ve sınırlandırmalara karşı hukuki dayanışma.Örneğin: İkamet kaydı bulunan mahali idare bölgesini izinsiz terk etme
yasagi (Residenzpflicht) veya toplantı ve yürüyüşlere katılma yasağı...Bu konuda ziyaretadreslerimiz mevcuttur. Bu konudaki sorulariniz icin bize asigidaki E-Mail adresiyle baglanabilirsiniz. Kendinizi en iyi ifade edebildiyiniz dilde yazabilirsiniz. (residenzpflicht-nbc@riseup.net)

Finansal destek

Örneyin Tren ve otobüs bileti ve yemek icin. Eğer mümkün olursa ve vakitlice haber verilirse kampta uyku tulumu ve çadır temini.

Empowerment alanları

Irkçılığa maruz kalmış veya yurt dışına sığınmak zorunda kalmış insanlara özel yerler
veya odalar.

Empati grupları

Karşılıklı olarak saygın ve empatik bir iletişimin oluşmasını destekleyen kişilerden oluşan
yapılanma.

Aksiyon/eylem şekilleri

Birlikte eylem yapılırken ne kadar risiko üstlenileceğine dair, üzerinde uzlaşmaya varılan
bir aksiyon mutabakatı bulunmaktadır. Bu bağlamda, herkesin aktiv olabilmesi ve kendini güvede hiedebilmesi önemlidir. Fakat buna mutlak bir güvence garantisi verilemez.

İletişim ve kararlar

Bir çok dilde tercüme yapılacaktır. Farklı dillerde konuşulsa dahi görüş bildirme imkanın
olması ve karar aşamasında katkıda bulunulabilmesi önemlidir.
No Border Camp çerçevesinde, 21 Temmuz 2012 günü, sınırdışı edilmelere karşı Düsseldorf havaalanında bir eylem düzenlenecektir! Yanlizca havaalanindaki bu eyleme katilmanizda mümkün.
Sorularinizda veya somut bir yardima ihtiyac duyuldugunda bize E-Mail e ulasabilirsiniz.
Kendinizi en iyi ifade edebildiyiniz dille. (noborder-ol@riseup.net)
Gerekli bilgileri bu adreste bulabilirsiniz.(http://noborder.antira.info/)

Irkciliga karsi!
Sinirsiz bir Dünya icin!
Mülteci Haklari! Burda! Simdi!

