
Niedersachsen´daki mültecilerin bulusmasina davet

Sevgili dostlar ve arkadaşlar,

Gifhorn ilçesi  ve cevresindeki mülteciler ve destekçileri bu sıralar değişik  mülteci
kamplarındaki mültecileri (yani sizleri) haziran ayında Hannover´de yapılacak
buluşmamıza davet etmek icin ziyaret etmekteyiz
Bu toplantıda birbirimizi karşılıklı tanımak istiyoruz ve mültecilerin ilgili ilçe ve
kamplardaki ve göçmenerk ofislerinde yaptıkları deneyimler ve şimdiye kadar yapılan
son protestolar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz.

Gifhorn ilçe yönetimi Meinersen´de çoğumuzun uzun yıllardan beri yaşadığı bir bir
mülteci kampı işletmektedir.  Meinersen´deki kampımız aşağı Saksonya´daki diğer
kampların çoğu gibi , toplumun diğer bölümünden tecrit edilmiş ve kişiye ait hiçbir
özel hayat imkanı vermeyen, dar sıkışık yasam koşulları ile kendini göstermiştir.
Çoğumuza para yerine sadece kupon verilmektedir.
Çalışma yasağı ve tıbbi hizmet eksikliği gündemimizdedir.
Gifhorn yabancılar dairesi „ Duldung“ uzatması için her 3 günde bir 15 kilometre
mesafedeki Gifhorn´a gitmeye zorlayarak bize yoğun bir şekilde kasten güçlük
çıkarmakta, yabancılar dairesi çalışanları devamlı bizi sınır dışı etmekle ve ödemeleri
azaltma ile tehdit etmektedirler. Kamp dışına çıkma izni de nadir olarak verilmekte,
çünki yabancılar dairesi bizim kamp dışına çıkıp güncel ırkçılık hakkında kamuya bilgi
vermemizi ve diğer mülteciler ili görüşmemizi yasaklamak istemektedir.
Kampımız mültecilerinden birisi olan Shambhu Lama, Gifhorn yabancılar dairesi
tarafından sürekli taciz edildi, şubat ayı sonunda ona yabancılar dairesi ona
alman bir çocuğu olmasına rağmen iki gün içinde sınır dışı edileceğini bildirdi.
Bu haberi aldıktan sonra, Shambhu Lama kendini bir yük trenininaltına atarak intihar
etti, çünki o Aşagı Saksonya´daki kamplardaki  bütün mültecilerin karşılaştığı taciz,
baskı ve tehditlere dayanamadı.
Bramsche-Hesepe´deki kampta da protestolat oldu. Kamp müdürü ile sorunlari
çözmek için görüsme talebinde bulunuldu. Bu talep kabul edilmediği için 24.02.
tarihinde  bir gösteri yürüyüşü yapıldı. 14.03. tarihinde de bir gösteri yürüyüşü oldu.
Bramsche´deki kampta mültecilerin öncelikle  şikayetlendiği şu sorunlar mevcut;

1. Nakit para yerine kuponlari verilmekte.
2. Kafeterya yemeği verilmekte, özel diyet yemekleri veya özel ihtiyaçlara hitap eden,
örneğin sağlık nedenlerinden dolayı, yiyecekler bulunmamakta.
3. Uzman doktora ya hiç ya da çok gecikmeli  havale edilinmemekte. Herkes genel
hastaliklar uzmanına gitmek zorunda bırakılmaktadır.
4. Devlet daireleri ve kamp personeli tarafından yapılan stres ve baskı.

Oldenburg şehri, kampı müşterek ikametgahlardan oluşan bir komün olarak olarak
devam ettirmeye niyetlendi. Buna karşılık son 26.02 2011 tarihinde çesitli gösteri
yürüyüşleri yapıldı. Bunun üzerine belediye meclisi kampi kapatma karari aldi.
Pek yakında 300 mülteci Oldenburg şehrine, geriye kalanlar ise Asagi Saksonya´ya
dağıtılacak.
Ayrıca Oldenburg´a bir mülteci yurdu insa edilmesi planlanmakta.
Hala ZAAB´daki (merkez kabul ve yabancılar dairesi) mültecilerin ne olacağı ise  daha
belli değildir.



Thüringen eyaletinde de mülteci toplumumun kendine organize faaliyetleri
artmaktadır. The VOİCE Refugee Forum´un Jena´daki Almanya çapinda mülteciler
toplantisinda ve bunu takiben  Braunschweig ve Cuxhaven´dan mülteci temsilci
kurulları dayanışma göstermek ve  görüs alışverişinde bulunmak için Yella.Mehlis
tecrit kampı önündeki protesto gösterisine katıldılar.

Aşağı Saksonya içişleri bakanı Uwe Schünemann Aşağı Saksonya´da yabanci düsmanı
ve ırkçı bir  politika izlemektedir. Schünemann Aşağı Saksonya yabancilar dairesinin
doğru çalıştığını iddia etmekte ama mültecilerin gerçekler yaşamları bunu doğrulama-
maktadır.
Bu nedenle Schünemann´a iki kez „Sınır Tanımayan Gençlik“ adlı girişimci gurubu
tarafindan arka arkaya iki defa  yılın „Sınır dışı bakanı“ ünvanı verilmiştir.
Bu nedenle biz hepinizi Aşağı Saksonya´daki ırkçı yabancilar dairesi yetkililerine ve
kamp dışına çıkma yasağına karsi mücadele vermeğe çağırıyoruz.
Hepiniz 25 haziran saat 12:00 'den 17:00'ye kadar sürecek olan Hannover'deki büyük
buluşmaya gelin.
Thüringen ve Baden Württenberg VOICE Refugee Forum'un bazi eylemcileri  de
tolantıya katılacaklar.
Seyahat masrafları karşılanmaktadır. Seyahat masraflarını karşılayamayanlar, ya da
yabancılar dairesinden kamp dışına çıkma izni için gerekli davetiyeye ihtiyacı olanlar
aşağıdaki adreslere müracaat edebilirler.
Ayrica yatacak bir yere ihtiyacı olanların da bize haber vermeleri rica olunur.
Eger toplantı için kayıt yaptırmak istiyorsanız, hangi dili konuştuğunuzu lütfen bize
bildirirseniz toplantıda bu konuyu dikkate alabiliriz.

Geleceğiniz takdirde lütfen haber verin.

Selamlar,

Gifhorn ilçesi Mültecileri ve destekçileri
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Nurjana (russiscb, Almanca)
Telefon: 01748633075

E-mail: asylbewerbergifhorn@yahoo.de
Flüchtlingsrat Niedersachsen
Langer Garten 23 B

31137 Hildesheim

TeI: 05121/15 60 5
E-posta: sw@nds-fluerat.org


