10 Aralık, Uluslararası İnsan Hakları Gününde,
Demokratik Temel Haklarımızı Savunmak İçin Alanlara!
TUTUKLU BULUNAN ATİK AKTİVİSTLERİNE ÖZGÜRLÜK!
10. Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Bu
bildirgenin 19. maddesi şöyle demekte: “Herkesin düşünce özgürlüğü ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır.
Bu hak, düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri
her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” Birçok anayasada da İnsan Hakları
yer almakta ve bu bağlamda Alman anayasasında da bu haklar sözde güvence altına alınmıştır. Bu da
anayasalarında İnsan Haklarının yer aldığı ülkelerin hükümetlerini bunu resmi olarak uygulamakla
yükümlü kılıyor.
Buna rağmen 15 Nisan 2015 tarihinde Alman polisi ülke çapında gerçekleştirdiği baskınlarla yedi
ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçi Konfederasyonu) Aktivistini TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/ Marksist
Leninist) faaliyetçisi oldukları iddiası ile tutukladı. Bu baskınlara eşzamanlı olarak İsviçre, Fransa’da birer
ve Yunanistan’da da iki Aktivist tutuklandı. Bu tutuklamaların gerekçesi olarak “Yurtdışı terör örgütü”
(Almanya ceza yasasının 129b paragrafına dayandırılarak) olarak gerekçelendirilmeye çalışılmaktadır.
Alman adaletinin gerçek anlamda kovuşturmasında dayanabileceği tek nokta ise, bazılarının
Türkiye‘de TKP/ML üyesi olma gerekçesi ile yıllarca hapis yatmış olma gerçekliğidir. Bu suçlamalar da
hiçbir dönemde Türk adaleti tarafından ne ispatlanabilmiştir, ne de bu durum bir gizlilik arz etmektedir.
Tutuklu bulunanların bazıları bundan kaynaklı da Türk hükümeti tarafından baskılara maruz kaldıklarını,
Avrupa’da iltica başvurusu ifadesinde ortaya koymuşlardır.
ATİK Faaliyetçilerinin kriminalize edilmelerinin asıl nedeni, onların savaş, baskı ve sömürülere karşı
dayanışmacı bir toplumu savunmalarından kaynaklanmaktadır. Alman “taraflı” adaleti de bu anlamda
insan haklarını ve düşünce özgürlüğünü ihlal etmektedir.

Göçmen kurum ve kuruluşlara ve sürgündeki siyasetçilere karşı yürütülen bu ve daha önceki davalar,
onlara karşı bir baskı dalgası oluşturmakta ve böylece doğrudan Türk hükümetini desteklenmesini ortaya
koymaktadır. Bu desteklenen rejim, her fırsatta sol muhalefete ve Kürt halkına saldıran, her gün düşünce
ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan bir rejimdir. Bunun en son örnekleri olarak; Türk gizli istihbarat
örgütü olan MİT’in DAİŞ ile olan işbirliğini ortaya çıkaran gazeteci Can Dündar’ın 26.Kasım 2015 tarihinde
tutuklanmasını ve kameralar önünde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015 tarihinde
katledilmesini sayabiliriz.

Alman adaletinin suçlamaları aslında kendi kendinin foyasını ortaya çıkarmakta. Örneğin iddianamede
Rojava ve Irak’ta DAİŞ’e karşı savaşan insanların desteklenmesi, HDP Seçim bileşenlerinin desteklenmesi
ve Türk hükümetinin katliamcı politikalarının protesto edilmesinden bahsedilmektedir.

Suruç’ta 34 genç insanın ve Ankara’da en az 102 insanın DAİŞ canlı bombaları tarafından katledilmesinin
sokak eylemleriyle protesto edilmesi, neden ceza içerdiği kesinlikle anlaşılır gibi değil.
Aksine, Federal Hükümetin, Türk Hükümeti ile olan sıkı ilişkilerini açıklama gibi bir zorunluluğu
bulunmaktadır. Çünkü bu hükümetin DAİŞ’e silah verdiği ve Petrol ticareti yaptığı, birçok Kürt şehrini
protestolar gerçekleştirdikleri için ordu tarafından abluka altına alındığı ve birçok sivilin ölümünü gözden
çıkardığı apaçık ortadadır. Eğer birileri sanık sandalyesine oturması gerekiyorsa o da Türk Devletinin
kendisi ve onun NATO ve AB içeresinde ki destekçileridir.
Bu bağlamda; tüm ilerici ve demokrat kamuoyunu ve kurumları, İnsan Hakları gününde, temel
haklarımızı savunmak, işbirlikçi bir paragraf olan § 129 a/b‘yi protesto etmek için ve tutuklu ATİK
Aktivisitlerine özgürlük demek için protestolarımızı sokaklara, alanlara taşımaya çağırıyoruz.
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