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Kongre
»Sol tartışmaların ve kurtuluşçu pratiğin merkezi konusu olarak
Göç ve Antiırkçılık, göçmenlerin özörgütleri ve sendikalar«
30 Haziran – 1 Temmuz 2007
DGB-Haus, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart
Kongre, göçün sosyal fenomen olarak anlamını, kapitalizmin gelişmesi ile olan bağlantısını
ve subversif potensiyalini hem geniş bir kamuoyuna sunmayı, hem de sol tartışma ve pratiği
açısından taşıdığı önemini göstermeyi hedeflemektedir. Stuttgart’ta 1907 yılında düzenlenen
»Uluslararası Sosyalistler Kongresi«nin 100. yılı nedeniyle gerçekleştirilen toplantılar
çerçevesinde toplanacak olan kongre, »Göç ve Antiırkçılık« konularının önemini vurgulamayı
amaçlamaktadır. 1907 Sosyalistler Kongresi de »İşçilerin Göçü« konusunu bes ana gündem
maddesinden birisi olarak ele almıştı.
Bu kongre ile göçmenlerin öz örgütlerinin verdikleri mücadeleler ile sendikal hareketlerin,
antiırkçı girişimlerin ve diğer hareketlerin mücadelelerinin birbirleri ile bağlantılı hale getirilmesine
katkıda bulunmak istiyoruz. Çeşitli aktörlerin karşılık olarak birbirlerindenöğrenebilecekleri çok
deneyim olduğuna inanmaktayız. Örneğin sendikal hareketler göçmenlerin özgün
örgütlenmelerinden neler öğrenebilirler? Veya ortak çalışmalar nasıl olanaklı olacaktır? Bunlar ve
bunlara benzer soruların yanıtlarını kongrede beraberce aramak istemekteyiz.
Kongrenin birinci gününde peşpeşe düzenlecek olan üç panelde »Göçün teorik ve
pratik perspektifleri« ana konusu tartışılacak. İkinci günde ise »Antiırkçı müdahale
alanları« başlığı altında üç tebliğ sunulacak ve ardından üç paralel atölye çalışması yapılacaktır.
Atölye çalışmaları sonrasında yapılacak olan genel toplantı ile de kongre sonuçlandırılacaktır.
Konulara ilgi duyan herkes kongreye davetlidir.
(Not:Dernek temsilcilerinin ve ekonomik durumu zayif olanlarin yol masraflarinin karsilanmasi
icin iletisim kurulmasi rica olunur.)

KONGRE PROGRAMI
30 Haziran 2007, Cumartesi – Göçün teorik ve pratik perspektifleri
09:30-12:00

1907 Stuttgart Enternasyonal sosyalistkongresisinin tarihi anlami
Prof.Frank Deppe(marburg) ve Ulla Jelpke(Die Linke, Milletvekili)

13:00-15:30 – 1. Podyum: Neoliberal dünya piyasası dinamiği ve göç
a.
Neoliberal küreselleşme, azgelişmişlik ve göç (Martina Backes-iz3w, Freiburg)
b.
Göç, sınıf yapısında değişim ve sosyal mücadeleler
d. Göçmenler, güvencesizleştirmenin öncüleri mi?Sendikal örgütlenme tartışmaları için bu
durumdan neler çıkartılabilir?(Efthimia Panagiotidis-Kanak Attak, Euromayday Hamburg,
Transit Migration)
16:00-18:30 – 2. Podyum: Avrupa sınır rejimi ve sınırların yeniden biçimlenmesi
e. AB' nin Göç politikasi"Avrupa surlari" Sınırların kapatılması/AB sinirlarindaki
kamplar(Christopf Nso-Berlin, Promotionstipendiat RLS)
f. Göç Yönetimi: Sınırların yeniden biçimlenmesi ve göç ile göçün »otonomisi« sonucu
hükümranlık(Vasilis Tsianos-Kanak Attak, Transit Migration, Gesellschaft für
Lagalisierung)
g. Dış sınırların militaristleştirilmesi, »AB dış sınırlarının güvence altına alınması« örneğinde
sivil ve askerî olanın karışması(IMI Informationstelle MIlitarisierung Tübingen Temsilcisi)
19:00-21:30 – 3. Podyum: Göç, hakların güvencesizleştirilmesi ve solun çıkaracağı
sonuçlar
h. Haksız hale getirilme, gözlem altında tutma, zecrî tedbirler ve bunlara karşı göçmenlerin
öz örgütlenmeleri(Antiırkçı insiyatif temsilcileri ve projeler)
i. Disipline etme ve normalleştirme enstrümanı olarak "Entegrasyon"(Kien Nghi HaSiyasalbilimci, Berlin)
j. Küresel sosyal haklar – göçmen ve sosyal mücadelelerin birleştirici bağı mı?(Thomas
Seibert, Medica International-soruldu-)
1 Temmuz 2007, Pazar – Antiırkçı müdahale alanları
10:00-12:00 - insiyatif gruplari, projeler ve kampanyalarin tanitimi.Örgütlenme ve
bag kurma imkanlari.
13:00-15:30 – 3 paralel atölye çalışması
a. İnşaat sektöründe (erkek) göçmen işçiler
(Matthias Kirchner, Avrupa göcmen isciler birligi genel sekreteri ve Hartmut Zaschen, IG BAU
Stuttgart bölgesi)
b. Özel konutlarda çalıştırılan(kadın) göçmenler
(Iris novak, -soruldu-Hamburg ve Sonja Marko,Ver.di göcpolitikasi ve yabanci iscilerden
sorumlu sube baskani)
c. Der Kampf um Grund- und Menschenrechte für Flüchtlinge und MigrantInnen
(Antiırkçı insiyatif temsilcileri ve projeler)
16:00-18:00 Perspektif olarak küresel sosyal haklar. Atölye çalışmalarının sonuçları
üzerine tartışma

