30 Mayıs: Göçmenlerin koşulsuz şartsız bir Avrupa oturum izini için
transnasyonel mücadelesi
Küresel salgın, göçmen işçiliğin vazgeçilmez olduğunu ama göçmen kadın ve erkeklerin hayatlarının
vazgeçilmez olmadığını bir kez daha gösterdi. Biz göçmenler denizde, Avrupa’nın kapılarında,
gözaltı merkezlerinde yada kamplarda sağlımız hiçe sayılarak ölüme terk edilebiliyoruz, işten
atılıp oturum izni hakkımızı kaybedebiliyoruz fakat göçmen işçiliği yaşlı, çocuk ve hasta
bakımında; ev ve iş yerlerinin temizliğinde, sebze meyve hasadında, fabrika ve depolarda
olmazsa olmaz iş gücünü temsil ediyor. Avrupa'da ve tüm dünyada, devletler, küresel salgını
bahane ederek göçmen işçiliğini gerektiği yerde ve sadece gerekli olduğu zaman diliminde artı değeri
kurtarmaya yönelik bir araca çeviriyor. Ulusal göç yasaları, Avrupa politikaları ve uluslararası
anlaşmalar sadece bu işe yarıyor. Avrupa’da değişik hükümetlerin hayata geçirmek istediği geçici
kısıtlı düzenlemeler ve “aflar”, tarlalarda toplanmazsa kıtlığa yol açacak mahsullerin toplanması için
mevsimlik tarım işçilerinin ve bakım işçilerinin kapalı sınırları geçebilmeleri için özel kordiorların
açılması ve charter uçuşların düzenlenmesini de sağlıyor.
Bütün bunlara karşı, bugün mücadelelerimiz, hayatlarımızı iş verenlerin insiyatifine sunan,
oturum izni hakkımızı belli bir yıllık gelire tabii tutan ve özellikle kadın göçmenler için
problematik olan aile birleşimine mecbur bırakan ulusal göçmen yasalarına karşı daha güçlü
bir şekilde devam ediyor. Bizler 30 Mayıs’ta meydanlara çıkacağız. Tüm Avrupa’da ve dışında
küresel salgınla beraber daha da güçlenen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve göçmen işçinin ve
emekçinin sömürülmesine karşı sesimizi yükselteceğiz. İzole edilen hayatlarımızın ve
mücadelelerimizin içinde bulunduğu bu kısır döngünün yıkılması için tek bir ağızdan bağıracağız.
Yıllardır ikamet tezkeresi ve oturma izni ile yaşayanlar için yada yıllardır ikamet tezkeresi
alamayanlar için, salgın nedeniyle bunları kaybedenler için, sığınma talebi reddedilenler için, Avrupa
içi ve dışındaki sınırlarda, kamplarda fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalanlar için zaman şiddete ve
sömürüye karşı özgürlük talebimizi daha yüksek sesle haykırma zamanı: aile birleşiminden, yıllık
gelirden, işten bağımsız süresiz, şartsız ve koşulsuz Avrupa oturma izni talep ediyoruz.

– Coordinamento Migranti Bologna (Italy)
– Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine (Paris, France)
– Femmes grévistes de l'Hotel Ibis-Batignolle (Paris, France)
– Collectif Soutien Migrants 13 / El Manba (Marseilles, France)
– Flüchtlingscafe Göttingen (Germany)
– HDK Göç ve Mülteciler Meclisi (“Assembly of migrants, refugees and asylum seekers”, Turkey)
– Mussawa (Morocco)
– Territorio Doméstico (Madrid, Spain)
– Collective of banks’ nationalization (Lebanon)

