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ŞİMDİ HEPİMİZ ATİK’LİYİZ! 

Çünkü; Devrimci Mücadele Her Yerde Meşrudur! 
 
15 Nisan günü, saat 17:30 sularında, Almanya’nın 4 eyaletinde, eşgüdümlü olarak, Federal Yargıtay’ın 
acil tutuklama kararına dayanılarak, Federal Kriminal Daire‘sine bağlı özel timler tarafından 7 ATİK 
üyesi ve aktivisti haksız yere tutuklandılar. Ayrıca özel timlerin bu operasyonunda bir çok ev arandı, 
kapı ve pencereler kırıldı, evler darmadağan edildi ve tutsak yakınları taciz edildiler ve korkutuldular. 
Aynı zamanda benzer bir operasyon İsviçre Bern’de yapıldı ve bir kişi tutuklandı. 15 Nisan ve 18 
Nisan’da Yunanistan/Atina’da iki ayrı operasyonda 3 kişi daha tutsak alındı. Ve yine 18 Nisan günü 
Fransa’nın Rems kentinde 1 kişi  tutuklandı. Almanya dışında tutuklananlar Almanya’ya iade edilme 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktalar. 
 
Bütün tutsaklar, Almanya Ceza Hukukunun (anti-terör yasası) 129. Paragrafındaki a ve b bendine 
bianen ‘‘Türkiye Komunist Partisi/Marksist-Leninist‘‘in üyesi ve yöneticisi olmakla suçlanmaktalar ve 
yargılanmak istenmekteler. Tutsakların hepsi izolasyon hücrelerinde ağır koşullarda bulunmaktalar. 
Özgürlük tutsaklarından bazıları  geçmişte Türkiye zindanlarında  çok ağır işkence muamelesine maruz 
kalmış olmasına rağmen devrimci direniş örnekleri sergileyen ve bu onurlu tavırlarından dolayı 
devrimci hareketler nezdinde büyük saygınlığı olan fakat gelinen aşamada ölümcül hastalıkları olan ve 
düzenli tedaviye ihtiyaç duyan insanlardır. 
 
Almanya’daki Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimcilere karşı başlatılan bu son baskı ve saldırganlık örneği, 
Alman devleti ve şimdiki hükümeti  içindeki derin anti-komunist tutumun ve yine faşist AKP hükümeti 
üzerinden TC rejimiyle kurduğu sıkı işbirliğinin dolaysız bir ürünüdür. Bu nedenledirki; TC devletine 
ve hükümetlerine karşı takındıkları aktif devrimci tutumlarından ve aynı zamanda yurtdışında yaşayan 
işçilerin, kadınların ve göçmenlerin sosyal/siyasal kurtuluş mücadelelerine öncülük etmelerinden 
kaynaklı olarak Alman Devletinin baskı ve şiddetine maruz kalmaktalar. ATİK’in HDP çatısı altında 
Kürtlerle, Alevilerle, Gayri-Müslim toplumlarla,LGBTİ’lerle ve diğer devrimci sosyalistlerle seçim 
çalışmalarında aktif olarak yer alacağını açıklamasından sonraki süreçte gelişmesi de, yapılan bu 
operasyonu manidar kılmaktadır.   
 
Bizler, devrimci ve muhalif insanların haklarının gasp edilmesine, devlet şiddetine ve kapsamlı politik 
baskılara maruz kalmasına kesinkes karşı çıkıyoruz. Bizler, uluslararası kamuoyunu özgürlük 
tutsaklarını sahiplenmeye, onların derhal serbest bırakılması talebini yükseltmeye çağırıyoruz. Bu 
bağlamda demokrat, ilerici ve devrimci örgütleri ve şahısları düzenleyeceğimiz kitlesel yürüyüşe 
katılmaya ve hep birlikte politik tutsaklara özgürlük talebini haykırmaya davet ediyoruz. 
 
Yaşasın Enternasyonal Dayanışma! 
Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük! 
ATİK Yalnız Değildir! 
 

Yürüyüş: 25 Nisan 2015 Cumartesi, Saat 13:00 
Kaisersack, Frankfurt (Merkez Gar önü) 


