
Uluslararası İlticacı günü 
Gösteri 

«Şovenizme ırkçılığa ve sömürüye karşı - Avrupa 
kalesine hücum!» 

 
«Antirassistische Netzwerk»platformu uluslararası ilticacı günü için 20 haziran 2009 da Zürih te 

buluşalım., İnsanlık dışı muameleye, sürgün ve mültecilerle dayanışma  için politik olarak Avrupa 

kalesine karşı kendimizi gösterelim. 

 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne(UNHCR) göre 67 milyon insan mülteci konumunda yasamak 

zorunda kalmıştır. Hemen hemen mültecilerin yüzde 90’nı yaşadığı ülkenin baska şehirlerine ya da 

komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır. Bu insanların sadece çok az kesimi  Avrupa yolunu 

tutmuşlardir. Avrupa kapılarının güneyine  ve doğusuna  yönelmişlerdir, Avrupa tüm sınırlarını 

kalelerle, dikenli tellerle,kameralarla,son teknolojiyle korumaya almıştır. Bu, insanlar,  ilticacılar için 

daha uzun ve tehlikeli yollar demektir. Avrupa kapılarında bu bir savaştır.  Bu savaşta savaş gemileri, 
askeri helikopterler, son teknolojiler ve Avrupanın özel eğitilmiş timleri, gemilere doldurulmuş  

ilticacılara karşıdır, bu dolaylı olarak her yıl binin üzerinde ilticacının ölümüne neden olmaktır. 

Akdeniz uzun süreden beri bir toplu mezardır. Son on yılda sadece İtalya’da 10 000’nin uzerinde 

ilticacı öldü! “Hümanist” İsviçre ve kendini beğenmiş Avrupa? Onlar daha fazla para yatırıp Avrupanın 

tüm sınırlarının geçilmesini zorlaştırıp öldürücü kılıyorlar. Diktatör rejimlerle işbirliği yapıp insan 

haklarını çiğniyorlar. Avrupa’ya gelmeyi başaranı da soğuk rüzgarlar bekliyor. Gizli ve açık ırkçılık, 

sömürü, ucuza çalıştırmak, oturma izni olmayanı cezaevine..  sosyal yaşam üzerindeki kontrol ve tüm 

takipler sadece gerçeğin parçasıdır, bunlarla yüzleşiliyor. 

 
Roma İmparatorluğu uzak ülkelerden köleleri,değerli metalleri ve yaşamın temel gıdalarını Avrupa’ya 

ithal etti. Bu güne kadar bu böyle devam etti, değişmedi, zenginliğimiz fakir ülkelerin sömürüsü 

üzerine gelişiyor. Sömürgeciler ve bağımlıları yüzyıllardır  derin izler bıraktılar. İsviçre ve Avrupa 

bunun tarihi sorumluluğunu üzerine almalıdır. Refahımız  başkalarının temel varlıklarını yok etmek 

üzerinedir, “Eşyalar ve ham maddeler” hoşgeldiniz, ama insanlar gitmeli. Yüz yıl öncesine kadar 

Isvicre’de açlık  fakirlik ve sefalet vardı, bundan dolayı insanlar göç ettiler. Bu gün yeni ,farklı bir 

dönemi yaşiyoruz. İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. İsviçre bu gün,  Avrupa’nın  

mültecilere kapılarını kapatması için öncüluk ediyor, yeni yasalar ve kurallar çıkarıyor 

 

Bu gün kü refahımız ve zenginliğimiz diğer halkların fakirliğinin üzerinde gelişmiştir.  Avrupa Birliği bu 
zenginliği korumak için görünen ve görünmez kaleler inşa ediyorlar. Bunun bedeli her yıl binlerce 

insanın ölümüdür,tüm Avrupa bundan memnunluk duymakta , halkı da muazzam bir şekilde destek 

sunup alkışlamaktadır. Ya da görmedim ,”duymadım ,bilmiyorum”  diyerek üç maymunu 

oynamaktadırlar. Bunun için ırkçılığa,sömürüye, baskıya karşıyız . Bu geçmiş tarihi bildiğimizden 

dolayı birşeyler yapmalıyız. Buna sesiz kalmayalım, onaylamayalım!! 

 

20 Haziran 2009, Cumartesi, Saat 13:30  
Landesmuseum (Hauptbahnhof’un yanı), Zürih 

Antirassistisches Netzwerk, augenauf, Bleiberecht für alle, Colectivo sin papeles, DFEZ (Darfur Friedens- und 

Entwicklungszentrum), DVF (Demokratische Vereinigung der Flüchtlinge), IDHF (Föderation für demokratische 

Rechte in der Schweiz) Flüchtlingscafé Refugees Welcome, Haraga, Infoladen Kasama, IFIR (International 

Federation of Iraqi Refugees), IUR (Iranian Union of Refugees), Karakök Autonome Turkei/Schweiz, OWFI 
(Organization of Women's Freedom of Iraq), Six Campers, SPI (Socialist Party of Iran) und TÖP 

(Gesellschaftliche Freiheitsplattform Türkei/Schweiz) 


