
20 Haziran: Şartsız-koşulsuz bir Avrupa oturum izni için ikinci transnasyonel mücadele günü 
 
 
Biz görünmez değiliz ve olamayız çünkü bizim hayatlarımız önemli. 30 Mayıs’ta Avrupa’nın bir çok 
şehrinde, Fas’ta, Lübnan’da ve Türkiye’de, biz göçmen ve mülteciler sesimizi transnasyonel bir 
eylemle duyurduk böylece karantina yüzünden bize dayatılan sessizliği bozmuş olduk. Hayatlarımızı 
bizi gittikçe daha fazla fakirleştiren işlere zincirleyen ulusal yasalara, Avrupa politikalarına e 
uluslararası antlaşmaların yerine şartsız-koşulsuz, iş sözleşmesinden, gelirden, maaştan ve aile 
birleşiminden bağımsız bir Avrupa oturum izni istiyoruz. Göçmen kadın ve erkekler “temel 
gereksinim işi” değiller. Bizler, farklı Avrupa hükümetlerinin geçici süreliğine sadece bizleri 
depolarda, hastanelerde, fabrikalarda, tarlalarda sömürmek için hayata geçirdiği düzenlemeleri 
kabul etmiyoruz. Eğer biz özgürce seçim yapabilseydik, ırkçılık, şiddet ve sömürü tarafından 
yönetilen bu düzen tersine dönerdi. 
Bugün yeni nesillerin, göçmen olan ve olmayan, yasaların, hükümetlerin, ırkçılığın beraberinde 
getirdiği şiddette tahammülü yok. Bu tahammülsüzlük bizim tahammülsüzlüğümüzdür: biz bugün 
kurumsal ırkçılığa karşı olan savaşımızı polis şidetine karşı mücadele verenler ile birlikte  
yürütüyoruz. Biz bugün yalnız değiliz: Black Lives Matter, ABD’den başlayarak tüm dünyadaki düzeni 
değiştirmek isteyen Afro-Amerikalılar, siyahlar, latinler ve beyazların yükselen sesidir. Black Lives 
Matter bizim de her gün attığımız çığlıktır. Avrupa’dan Afrika’ya, her yerde yankılanan bu çığlıklar ve 
yükselen sesler öldürücü ırkçılığın neden olduğu öfkenin ötesine geçti. Şiddet sadece boynumuza 
çullanan bir diz değil; işimiz ve gelirimiz olmadığı için oturum iznimizi geri alan veya hiç vermeyen 
yasalar da şiddettir. Göçmen kadınları kocalarına muhtaç etmeye zorlayan aile birleşimine dayalı 
oturum izni de şiddetin tam kendisidir. İltica ve sığınma başvurumuzun reddedilmesi hükümetlerin 
üzerimizde uyguladığı şiddettir. İtalya’da doğup, büyümemize rağmen reşit olana kadar vatandaşlık 
hakkımızı vermeyen yasalar da bizim nefesimizi kesen şiddetin ta kendisidir. Libya’da, Türkiye’de ve 
Avrupa’daki mülteci kamplarında yaşadıklarımız şiddettir. Bizi Akdeniz’in sularında boğulmaya 
bırakan, Doğu Avrupa sınırlarından kovan da şiddetin ta kendisidir. Bu yüzden bugün, George Floyd 
ve Adama Traore Amerika’da olduğu gibi Avrupa’da da ırkçılığa kurban giden herkesin ismidir. 
Tüm bunlara karşı gelmek için biz göçmen kadın ve erkekler, her gün ırkçılığa karşı mücadele 
ediyoruz ve işten, gelirden, aile birleşiminden bağımsız, şartsız-koşulsuz, süresiz Avrupa oturum izni 
istiyoruz. Siyahlar için adalet istemenin anlık öfke ve heyecanın ötesine geçmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Irkçılık karşıtı mücadelenin meydanlarda güçlü ve istikrarla devam eden bir öfkeye 
ihtiyacı var. Siyahlar için adalet istemek aynı zamanda dolaysız yoldan söz almak, hayatları sürekli 
şantaj altına alınan göçmen kadın ve erkeklerin sistematik olarak maruz kaldığı ırkçılığa karşı 
mücadele vermek demektir. Bizler bize dayatılan tecridi yıktık ama bu yeterli değil. Irkçıların ve 
kolonyal sömürgecilerin heykelleri bir bir yıkılırken, ırkçı göç yasaları yerli yerinde duruyor. Bazılarına 
kısa zamanlı sömürgeci oturum izni verilirken, iş ile oturum izni arasındaki şantaj ilişkisi hala duruyor. 
Sadece çok az mülteci sığınmacı statüsü alırken, on binlercesi hala bir cevap beklemekte. Yine de, 
bunların hiçbiri bizi durduramaz çünkü bizler herkesin özgür olması için yaşıyoruz, örgütleniyoruz ve 
mücade ediyoruz. 
Bu yüzden, bir mücadele günü olan 20 Haziran’da biz yine yeniden göçmen ve mülteci kadın ve 
erkekleri ve onların çocuklarını hedef alan ırkçılığı karşı mücadele edenleri bizimle beraber 
meydanlara inmeye davet ediyoruz. Kuru şikayet, suçlama ve dayanışma istemiyoruz. Sözde 
kalmasın istiyoruz. Bizi baskı altına almaya çalışan, sömüren, Avrupa yollarında ölüme mahkum eden 
kurumsal ırkçılığa karşı bizimle beraber mücadelede kayıtsız-şartsız, süresiz, iş sözleşmesinden, 
gelirden, maaştan ve aile birleşiminden bağımsız bir oturum izni talebimize siz de sahip çıkın! 
 


