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Irkçı saldırılara son!..
Avrupa devletlerinin göçmenlere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikaları, göçmen işçi ve emekçileri saldırıların hedefi haline
getirmiştir. Hemen her gün ırkçı saldırıların yaşandığı Avrupa’da, göçmenlerin can güvenliği tehlike altındadır...
Ekonomik krizin yükünü işçi ve emekçilere yüklemek için çeşitli yasalar çıkaran Avrupa devletleri, işten atmalar, işsizlik,
yoksulluk gibi krizin sonuçlarına karşı yerli ve göçmen işçi ve emekçilerin ortak mücadelesini zayıflatmak amacıyla ırkçılığı
bir araç olarak devreye sokmuştur. Göçmenleri, sorunların kaynağı olarak göstererek saldırıların hedefi haline getiren
Avrupa devletleri, böylece hedef saptırmaya ve kendilerine yönelen öfkeyi ezilen göçmenlere yönlendirerek, işçi sınıfını
bölmeye ve mücadelesini zayıflatmaya çalışmaktadırlar.
Irkçılık bir devlet politikasıdır
Avrupa’da bir devlet politikası olan ırkçılık, gerek tek tek ülkelerin kendi ırkçı, ayırımcı yasaları ve uygulamalarıyla, gerekse
de AB’nin merkezinde alınan ortak kararlarla yaşama geçirilmektedir. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra “antiterör yasaları”
ile pekiştirilen, “güvenlik” önlemleri adı altında, genelde sisteme karşı gelişen veya gelişebilecek olan toplumsal hareketleri
bastırmak, özelde ise göçmen işçi ve emekçileri potansiyel suçlu olarak gören ve muameleye tabii tutan uygulamalar
geliştirilmektedir.
Göçmenler bir taraftan devletlerin kolluk güçlerinin saldırılarına maruz kalırken, diğer taraftan sivil faşist güçlerin ırkçı
propagandalarına ve fiziki saldırılarına uğramaktadırlar. Belçika’da Vottem mülteci kampında Tunuslu göçmen Liah
Salem’in 4 Ocak günü şüpheli ölümü, Norveç’te 63 yaşındaki Türkiyeli Döndü Tulum’a sağlık ekiplerinin müdahalesinin
polis tarafından engellenerek ölmesi ve ambulans çağıran aile bireylerinin gözaltına alınması, İtalya’nın Rosarno
kasabasında sezon işçilerine yapılan silahlı saldırı ve ardından yaşanan baskılar sonucu göçmenlerin kasabayı terk etmek
zorunda bırakılması, Almanya’da Dessau polis karakolunda Oury Jalloh’un elleri kelepçeli şekilde yanarak şüpheli ölümü
örneğinde olduğu gibi 1990’dan bu yana yüzlerce göçmenin ırkçı saldırılarla öldürülmesi, Avrupa’nın bir çok ülkesinde Kürt
ve Türk politik mültecilere yönelik ev baskınları, gözaltılar ve tutuklamalar, mültecilerin kitlesel sınır dışı edilmeleri,
Akdeniz’de ve Ege Denizi’nde yaşanan göçmen ölümleri, Yunanistan’da yol kenarında göçmenlerin ölü bulunması gibi
örnekler, ırkçı saldırıların ulaşmış olduğu boyutu göstermektedir.
Avrupa devletlerinin göçmenlere yönelik politikaları ve saldırılarının yanı sıra, özellikle kriz dönemlerinde daha fazla öne
çıkarılan ırkçı, faşist güçler tarafından yapılan saldırılar ve katliamlar, evlerin, mülteci kamplarının ve işyerlerinin
kundaklanması ile göçmenlerin can ve mal varlığı ciddi tehlike altına girmiştir. AB devletlerinin ırkçı politikalarının bir
sonucu olarak ırkçılığın ulaştığı korkunç boyut, AB’nin insan hakları takip kurumu Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın
(FRA), geçen yıl 27 AB üyesi ülkede yaptığı bir araştırma ile de ortaya konmuştur. Araştırma raporunda Kuzey Afrikalıların
5'te 1'inin, ırkları nedeniyle polis tarafından durduruldukları belirtilmiştir.
Göçmen işçi ve emekçiler;
Yaşadığımız ülkelerdeki işçi sınıfının bir parçası olarak, temel hakkımız olan yaşama ve çalışma haklarımıza sahip
çıkalım!.. Irkçılığı ve faşist saldırıları ancak birleşik, örgütlü mücadelemiz ile püskürtebiliriz. Saldırılara seyirci kalarak,
sıranın bize gelmesini beklemeyelim.
Yerli işçi ve emekçiler;
Sizlerle aynı işyerinde çalışan, aynı semtte oturan sınıf kardeşlerinize yapılan saldırılara karşı çıkın!.. Burjuvazinin bizleri
bölerek ortak mücadelemizi zayıflatmasına müsaade etmemelisiniz.
AvEG-Kon olarak; tüm yerli ve göçmen işçi ve emekçileri, Avrupa devletlerinin bu ırkçı ve ayrımcı politikalarına ve
saldırılarına karşı yükselteceğimiz mücadeleye katılmaya, omuz vermeye çağırıyoruz.
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