BURADAYIZ! AUSSCHLUSS BASTA!
ULUSÖTESI GÖÇMEN GREVI
1 Mart günü dünyanın her bir yerinde göçmenler, sosyal ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı
örgütleniyorlar. Bu ulusötesi hareket, 2006 yılında ABD'de göçmen grev ve boykot günü ile
başladı. O zamandan beri dünyanın farklı yerlerinde yayılıyor. 2011 yılında da dünyanin en
zengin ülkelerinde çalışan işçiler bir araya gelip farklı eylemler aracılığıyla protesto edecek ve
greve gidecekler. Bu sene, 1 Mart günü Avusturya'da büyük bir birliğin temelini atarak göçmen
politikalarında radikal bir değişikliğe talibiz.
Biz işçi veya aile üyesi, öğrenci veya kağıtsız göçmen, öğretmen veya hayat kadını, mülteci veya
doktor, hemşire, au-pair veya kalifiye eleman olarak geliyoruz. Burada yıllardır, hatta bir kaç
nesildir yaşıyoruz. Kreşlerde, okullarda ve üniversitelerde, inşaatlarda ve ağır sanayide,
hastanelerde, evlerde, iş yerlerinde ve genelevlerde, marketlerde ve bürolardayız. Farklı farklı
cinsiyetlere, cinsel eğilimlere, inançlara ve dünya görüşlerine mensubuz. Her yaştan, her sınıftan
insanlarız. Farklı farklı yerlerden geliyoruz, değişik gecmişlerimiz var. Bir yandan kimliklerimizi
geldiğimiz ülkelere göre belirliyoruz, diğer yandan bu tanimlamalar bize hiç bir şey ifade
etmiyor. Ne eski ne de yeni bir vatan arıyoruz. Hem burada, hem orada yaşıyoruz. Sınırlar bize
dar geliyor, bize yetmiyor.
Günlük düşmanlıklara, düşük maaşlara, eğitim ve sosyal sistemindeki ayrımcılıklara ve
çocuklarımızın daha iyi bir gelecek sağlamasını engelleyen herşeye başkaldırıyoruz. Ucuz işçi
olarak başkalarının emrinde kalmamız için haklarımızın elimizden alınılmaya çalışılmasına
başkaldırıyoruz. Beceriksiz siyasi partilere ve acımasız hükümetlere karşı başkaldırıyoruz.
Haklı taleplerimize ırkçı cevaplar verilmesine artık yeter! Dışlanmanın ne olduğunu bilecek kadar
mücadele ettik. Beklemek yerine, kendi kaderimizi elimize almaya karar verdik. Dayanışma
içinde yaşayıp değişiklik istiyoruz. Buradayız ve burada kalacağız. Ve burada, yaşadığımız ve
çalıştığımız yerde, eşit hak ve herkes için iyi ve adaletli yaşam koşulları istiyoruz!
1 Mart günü, harekete geçireceğiz ve şaşırtacağız, işe gitmeyeceğiz ve sesimizi yükselteceğiz. 1
Mart günü bütün farklılıklarımız içinde ortak yeni bir dil bulalım! Bütün herkesi kimlik ve
aidiyetlerin ötesinde protestoda yer almaya ve ırkçılığa karşı greve gitmeye davet ediyoruz. Biz
ile onlar arasındaki ayrıma son verelim. Gelecek hepimizin!

Bizimle - ırkçılığa, ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı.
Bizimle – Eşit haklar ve herkes için eşit ayrıcalıklar için.
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