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Mülteciler yalnız değil!
vrupa ülkelerinde onbinlerce
kişi sokaklara dökülerek mültecilerle dayanışma çağrısı yaptı.
Cumartesi günü mültecilerle dayanışma amacıyla düzenlenen gösterilerin en önemlilerinden biri İngiltere’nin başkenti Londra’daydı. İşçi
Partisi’nin
yeni lideri Jeremy
Corbyn’in de aralarında olduğu on
binlerce kişi Başbakan David Cameron’dan "daha cömert bir mülteci politikası" izlemesini istedi.
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Kopenhag’ta 30 bin kişi yürüdü
Mültecilere karşı sert tutumuyla
eleştirilerin hedefinde olan Danimarka’da düzenlenen yürüyüşe ise en az
30 bin kişi katıldı. Başkent Kopenhag’taki eylemde, ‘Mülteciler, Hoşgeldiniz’, ‘Avrupa, Suriye’nin en yakın
komşusudur’ yazılı pankartlar taşındı.
Hamburg Renkliliği Benimsiyor
Almanya’nın Hamburg kentinde

İngiltere Gündemi

yapılan eyleme de binlerce kişi katıldı. Sivil toplum kuruluşları tarafından "Hamburg Renkliliği Benimsiyor" sloganıyla düzenlenen gösteriye
Eyalet Başbakanı Olaf Scholz da katıldı. Scholz, savaştan kaçan insanların yardım çığlıklarına sessiz kalamayacaklarını söyledi.
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Ve lider Jeremy Corbyn

Neonazilere geçit yok
Öte yandan Hamburg'ta gösteri
yapmak isteyen bir grup Neonazi’nin kente girmesine izin verilmedi. Polis, 34 aşırı sağcının gözaltına alındığını açıkladı.
Alan’ın fotoğrafları taşındı
Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya
ve Yunanistan'da da mültecilere destek için gösteriler yapıldı. Sokaklara
dökülen binlerce kişi arasında, Bodrum'da kıyıya vurmuş cansız bedeniyle yürek burkan Kobanêli Alan
Kurdî'nin fotoğraflarını taşıyanlar
dikkat çekti. n HABER MERKEZİ

AB politikasını değiştirmeli
Alman Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz, Avrupa Birliği'nin güvenlik
endeskli mülteci politikasını baştan aşağı değiştirmesi gerektiğini söyledi.
DÎLAN BİÇER
HABER MERKEZİ

lman Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz, Avrupa Birliği'ne
şu çağrıyı yaptı: "Sınırlarınızı korumayı değil insan canını öncelikli hale getirin. Sığınmacıların
ne istediğini dikkate alan politikalar izleyin. Göçün bitmesini istiyorsanız savaş bölgelerine silah
satışına son verin."
Sol Parti (Die Linke) Milletvekili
Christine Buchholz, Brüksel'in
mülteci politikasını eleştiren açıklamalarda bulundu. Gazetemize
konuşan Christine Buchholz, savaştan kaçan mültecilerin Avrupa'ya göç yolunda trajik bir şekilde ölmesinin AB açısından bir
utanç olduğunu söyledi. Ölümlerden, sınırlarını mültecilere kapatarak, çaresiz binlerce kişiyi, insan kaçaklarının insafına bırakan
AB'nin sorumlu olduğunu vurguladı. "Göçmenlerin Avrupa'ya
gelebilmek hayatlarını riske atmalarına göz yumulmamalı" diyen milletvekili, AB'nin sınırlarını korumaya harcadığı parayı,
sığınmacıların Avrupa'ya yasal
yollardan getirilmesine vermesi
gerektiğini ifade etti.
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Mültecilerin istekleri
dikkate alınmalı
İltica hakkının bir insan hakkı
olduğunu söyleyen Buchholz,
şunları ifade etti:"Avrupa'da iltica hakkı insani bir haktır ve
bu keyfi sınırlamalara tabi tutulmamalı. Bizler AB'de, insanlığa layık olmayan kotalar ve
kabul şekilleri üzerinden pazarlık yapmaktansa iltica başvuruları yapanların arzularını gözönünde
bulundurmalıyız.
Göçmenlerin alımı ve dağılımında sığınmacıların istekleri
de dikkate alınmalı.“
Dublin Anlaşması
insanlığa hakaret
Sığınmacıların ilk ayak bastıkları AB ülkesinde kalmasını zorunlu hale getiren Dublin Anlaşması'nın haksız ve insanlığa bir
hakaret niteliğinde olduğunu belirten Sol Parti milletvekili devamla şunları söyledi: "Göçmenlerin ihtiyaç ve arzuları, örneğin

sosyal ilişkileri, dil yeterlilikleri ve
yaşam perspektifleri odak noktası
olmalı. Adil bir dağılım; bireysel
bir iltica prosedürü ve zoraki yerleştirme yerine, insanlara özgürce
seçme hakkını vermek demektir.
Avrupa sınırları içinde göçmenleri
istenmeyen obje gibi görerek onları oradan oraya atmak yerine,
göçmenlerin iradeleri dikkate
alınmalı ve sığınmacılar geldikleri
ülkelere geri gönderilmemelidir."
AB toplantısından
bir şey çıkmaz
Avrupa Birliği içişleri bakanlarının mülteci politikasını ele almak üzere bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya
geleceklerini hatırlatan Buchholz
ancak, zirveden göçmenlerin yararına bir sonuç çıkacağını düşünmediğini söyledi. Milletvekili,
"Kuvvetle muhtemel yine sınırların korunmasına dair yeni kararlar açıklanacak" dedi.
Kimse ülkesinden
keyfinden kaçmaz
Geçtiğimiz günlerde HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'
Viyana'da yaptığı konuşmada
"Çatışmalı bölgelerde savaşları
durdurup, kalıcı barışı inşa
edebilirsek göçmenler sorunu
da çözülür" demişti. Buchholz
Demirtaş'ın fikirlerine katıldığını belirterek, "Hiç kimse sebepsiz kaçmaz ülkesinden. Savaş, zulüm, yoksulluk ve
umutsuzluk milyonların ülkelerini terk etmelerinine sebep
oluyor" diye de ekledi.
Savaşlar sona erdirilmeli
Avrupa Birliği'nin göçmen politikasında temel değişiklikler yapması gerektiğini ifade eden Buchholz, mülteciler için yeni
barınaklar inşa etmek yerine çatışmalı bölgelerdeki savaş gerekçelerinin yok edilmesinin elzem
olduğunu dile getirdi.
Silah satarak
çözüm sağlanamaz
Silahlanma ve silah ticaretinin
savaşlara neden olduğunu ve savaş nedeniyle de milyonlarca göçmenin yerlerinden olduğuna işaret eden Buchholz, bu sonuçtan
Almanya ve AB'nin de büyük bir pay sahibi olduğunu
vurguladı. Buchholz, şöyle
devam etti: "Libya gibi ülkeleri istikrarsızlaştırarak, Afganistan, Yemen, Suriye ve
Irak'taki gibi savaşı sürekli-
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leştirerek çözüm sağlanamaz. Almanya, dünyanın 3. büyük silah
ihracatçısıdır. Bu da demek oluyor
ki, Alman silah şirketleri askeri çatışmaların
şiddetlenmesinden
fayda sağlıyor. Mesela Yemen'de
Suudi Arabistan liderliğindeki bir
savaş koalisyonu ülkeyi bombalarken, Almanya, Riyad yönetimine silah devriye botlarını gönderiyor. O botlar da Yemen'deki
liman ablukalarını güçlendirmeye
yarıyor. Bu da Yemen'de gıda sıkıntısı getiriyor. Bütün bunlar insanlık dışı şeylerdir."
Erdoğan'a destek
kabul edilemez
Alman devletinin, çözüm sürecini dolaba kaldırarak yeniden savaş konseptini devreye koyan
Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesini de
eleştiren Buchholz, "Erdoğan,
Kürtlere saldırırken Alman Federal Hükümeti'nin kendisini desteklemesi kabul edilemez bir durumdur. Türk ordusu Kandil'i
bombalarken siviller ölüyor. Bütün bunlara bağlı olarak da göç
tetiklenmektedir."
Irkçılıkla gönülsüz
mücadele ediliyor
Almanya'da mültecilere yönelik
saldırılara da değinen Sol Parti
milletvekili bu konuda koalisyon
hükümetini eleştirdi. "Irkçılıkla
gönülsüz mücadele ediliyor" diyen Buchholz, bir yandan ırkçılık
kınanırken bir yandan da iltica
yasalarının sertleştirildiğini ve
'güvenli ülke' kategorileriyle Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerin geri gönderildiğine işaret etti.
Mülteciler hedef
tahtasına konuyor
Mültecilerin barınaklara, çadırlara, kışla ve şehir eteklerindeki
konteynerlere yerleştirilmelerine
tepki gösteren Buchholz, "Mülte-

cilerin insanlık dışı koşullarda tutulmaları onların Almanya'ya ait
olmadıklarının izlenimi verme
amaçlıdır" dedi.
Hükümet yetkililerinin zaman
zaman açıklamalarıyla mülteci ve
göçmenleri hedef tahtasına koyduğunu ifade eden milletvekili,
"Göçmen akını ve ekonomik
göçmenler gibi terimler kötüleyicidir ve ırkçı bir mantıktır" eleştirisini yöneltti.
Topluma yaşadıkları tüm sıkıntıların sorumlusunun göçmenler
olduğunun empoze edilmek istendiğine işaret eden Buchholz,
"Bu doğru değil. Siyasetçilerin
görevi; krizlerin, savaşların ve sömürülerin gerçek sorumlularının
kim olduğunu topluma anlatmaktır" dedi.
Göçmenler ekonomik
döngüyü besleyecek
Alman ekonomisinin yeni gelen mülteci ve göçmenler ile daha
da büyüme fırsatı yakaladığını belirten Christine Buchholz, "Almanya'ya gelen göçmenler sorunsuz ve çalışabilir insanlardır.
Bu kişiler çalışarak ekonomik
döngüyü besleyecek insanlardır"
dedi. 90'lı yıllarda Balkanlar'da
savaştan kaçan binlerce insanın
Almanya'ya sığındığını hatırlatan
Buchholz, "Ama gördüğünüz gibi
Almanya hala ekonomik olarak
çok güçlü. Yani iddia edildiği gibi
göçmenler ekonomiye zarar vermedi aksine güçlendirdi. Bugün
de aynı durum sözkonusu" tespitinde bulundu.
Göçmenler kimsenin
parasını yemiyor
"Halka, sığınmacıların onlara
rakip oldukları söylenerek aşırı
sağcıların ekmeğine yağ sürülüyor" diyen milletvekili, "Oysa işsizlik parası alan bir kişi, göçmenler olmayınca bir cent daha fazla
almayacaktır" dedi.
Haksızlığa karşı
birlikte mücadele etmeliyiz
Dünyada giderek artan neoliberal ekonomik politikaların kriz ve
savaşlara dolasıyla da göçe de neden olduğuna dikkat çeken milletvekili, tüm bu yanlış politikalara karşı durulması çağrısı
yaparak "Sığınmacılarla birlikte
onların ve kendi haklarımız için
mücadele edebiliriz. Eşit ücret, adil
mali paylaşım, işçilerin haklarının
korunması gibi tüm konularda ortak mücadele ederek başarı sağlayabiliriz" mesajını verdi.
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ngiltere’de İşçi Partisi yeni liderini seçti dersek haber değeri
çok da yüksek bir şey söylememiş oluruz, ancak İşçi Partisi
üyeleri yeni lideri olarak Jeremy Corbyn’i seçti dersek işte o
zaman çok önemli bir habere parmak basmış oluruz.
İşçi Partisi tarihinde ilk defa bu kadar çekişmeli bir seçim
sürecine şahit oldu. İşçi Partisi'nin yeni lider arayış sürecinden
az biraz haberdar olanlar bilir ki Corbyn, şüphesiz en çok tartışılan ve konuşulan adaydı. Seveni olduğu kadar zinhar istemeyeni de bir o kadar çoktu. Son dakikaya kadar da kazanmama ihtimalinin yüksekliği konuşuluyordu ki seçim sonrası
Corbyn bile zaferinin kendisini şaşırttığını ifade etti.
Zira onu isteyemeyenlerle, rakip adaylar el birliği vermişçesine Corbyn'in seçilmemesi için yeni liderin tüm açıklarını ortaya çıkarmaya çalıştılar. Ancak Corbyn, özellikle gençlerden
oluşan büyük bir gönüllü grupla birlikte başarılı bir kampanya
yürüttü. Özellikle sivil toplum örgütleri ve ülkenin en büyük
sendikaları Corbyn’e tam destek verdiler.
İşçi Partisi eski lideri ve Başbakanı Tony Blair, özellikle
Corbyn’in seçilme ihtimaline karşı kamuoyunu sürekli uyaranlardandı ki uyarıları geri tepti. Blair elbette ki Corbyn’i sevmeyecek. Corbyn kelimenin tam anlamıyla radikal bir solcu.
Corbyn tam anlamıyla bir savaş karşıtı ve göçmen dostu.
Bu nedenle de Corbyn’in seçilmesine birçok çevre sevindi, bence sevinmesi de gerekiyor.
Britanyalıları ilgilendiren yegane konulardan olan kesintiler meselesine ilişkin Corbyn çok katı bir görüşe sahip.
Kesintilere tamamen karşı.
Britanya’nın nükleer silahlarını tamamen yok edeceğini söylüyor ve en önemlisi de demiryollarının tekrar kamusallaşmasını istiyor. Seçildikten hemen sonra da tüm AB ülkelerinin
hasır altı etmeye çalıştıkları ve Avrupa’nın kanayan yarası olan
mülteci krizine değinerek bu konuya fazlasıyla eğileceği mesajını verdi. Mülteci sorunundan kastı da sadece Avrupa sınırlarında bekleyen binler değil, Suriye’deki savaştan kaçan mülteciler aynı zamanda.
İlk konuşmasında bile sürekli vurguladığı nokta İngiltere’nin
Suriyeli mültecilere kapılarını açmayışı. Kapılarını açan Almanya
ve Avusturya’ya ise teşekkür ederek kendi ülkesinin mülteci
politikasını sert bir dille eleştirdi.
Yeri gelmişken söyleyelim, Kuzey Londra’da uzun yıllardır
milletvekilliği yapan Corbyn -ki Kuzey Londra yüksek Kürt nüfusuyla bilinir- kelimenin tam anlamıyla bir Kürt dostu. 2010
yılında Türkiye'ye giderek ve gözlemci olarak KCK davalarını
birebir izlemesinin yanı sıra HDP temsilcilerine elinden geldiğince ev sahipliği yapmış bir isim. Kürt kurumlarında elinden
geldiğince destek sunmaya hazır bir duruş sergiledi her daim.
400 bin oyun yüzde 60’ını alarak liderlik koltuğuna oturmayı
hak kazanan Corbyn’in işi hiç de kolay değil. Ancak ömrünün
32 senesini siyasi arenada harcamış Corbyn’de kolay lokma
olacak cinsten değil. Muhafazakarı alt eder ya da etmez, İşçi
Partisi'ni yukarlara çeker ya da çekmez, bunu zaman gösterecek, ancak muhalefetin dilini ve tavrını sert bir şekilde öne çıkaracak bir isim olduğu su götürmez bir gerçek.

AB bakanları toplanıyor
A

B içişleri bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplanarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük mülteci
krizini ele alacak.
Avrupa Birliği'nin içişleri bakanlarının öncelik gündemi Avrupa Komisyonu'nun kota planı olacak. Geçen hafta Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Yunanistan, Macaristan ve İtalya'ya ulaşan 120 bin mülteciyi zorunlu kotalarla
AB ülkelerine dağıtılmasını öngören planı açıklamıştı. Her ülkenin alacağı göçmen sayısı o ülkenin milli geliri, nüfusu, işsizlik
oranı ve hali hazırda işlemde olan sığınma başvurusu sayısına
göre belirlenecek. Bu kotalara uymayan ülkelere para cezaları
uygulanması öngörülüyor. Bakanların üye her ülkenin bu plana
uyması yönünde karar alması bekleniyor.
Macaristan da gündeme gelecek
Ayrıca sınırlarına tel örgü çekerek mültecilerin geçişlerine
engel olan ve kamplarda insanlık dışı uygulamaları ile gündeme gelen Macaristan da AB bakanlarının toplantısında ele
alınacak. Batı Avrupa ülkelerine geçmek isteyen sığınmacıların
önemli duraklarından biri olan Macaristan'da yaşanan insan
hakları ihlalleri dünya kamuoyunun tepkisi çekiyor. Ayrıca Macaristan'da yarından itibaren iltica yasaları sertleşiyor. Yeni düzenlemeye göre sınırı yasadışı geçenler 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Göçmen karşıtı politikalarıyla
bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu
haftadan itibaren ülkeye 'kaçak' giriş yapan
her sığınmacının tutuklanacağını söyledi. Macaristan hükümeti salı günü tel örgülerle çevrilen güney sınırlarına daha fazla asker konuşlandırılmasını ve gerektiğinde mültecilere
müdahale edilmesi için ordunun da devreye
konmasını da ele alacak. n HABER MERKEZİ

