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GELMEK – KATILMAK – KALMAK

Berlin İçin Mülteciler Politikası

ÖZET METİN



Çoktan zamanı geldi: Berlin için farklı bir mülteciler
politikası
“Gelmek – Katılmak – Kalmak” belgisi SOL PARTİ (DIE LINKE) Berlin Parlamento Grubunun
2014 yılının Aralık ayında açıkladığı ve aşağıda özet olarak sunduğumuz Mülteciler Politikası
Planının itici gücüdür.

Bu plan Berlin Senatosunun kısa erimli ve plansız politikalarına yönelen eleştirilerden hareket
etmektedir. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Demokrat Parti (CDU) tarafından
oluşturulmuş olan Kırmızı-Siyah-Hükümetin politikası şu temellere dayanmaktadır:

 İnsan hakları ve fırsat eşitliğine yönelik tartışmalar ve erken uyum perspektifleri
geliştirmek yerine mültecilerin dışlanması ve ötekileştirilmesi refleksleri

 Senato idaresi, belediyeler ve sivil toplum ile işbirliğinin güçlendirilmesi yerine kısa
vadeli aksiyonizm, gizli oluşturulan politikalar ve sorumluluğun oradan oraya
sürülmesi

 Tüm kenti kapsayan bir planın olmayışı.

SOL PARTİ Parlamento Grubu mülteciler politikası planı ile Berlin’de kırmızı-siyah mülteciler
politikasına hangi seçeneklerin ve kullanılmayan hareket alanlarının var olduğunu
göstermektedir.

Gelmek – Katılmak – Kalmak başlıklı politikamızın temel
taşlarını aşağıda özetliyoruz:
Daha başlangıçta burada kalmak perspektifi sağlayalım: Berlin’in uyguladığı mültecileri
caydırmak ve dışlamak politikalarına son verilmeli, onun yerine kentin sosyal dokusunu
birleştirici ve yeni gelenlerin en kısa sürede kendi yaşamlarını kendilerinin ele almalarını
sağlayacak konuma gelebilmelerini gerçekleştirecek bir plan uygulanmalıdır. Mültecilerin
yetkinlikleri ve birlikte getirdikleri nitelikleri tanınmalı ve kısa sürede oturum alabilmeleri için
tüm olanaklar kullanılmalıdır.

Somut yaşam koşullarına göre davranılmalıdır: Politik sığınmacılar ve mülteciler tekdüze
bir grup değildirler. Farklı koşullarla gelmişlerdir, bazıları aileleri ile birliktedirler, diğerleri
yalnız gelmişlerdir. Bazıları Berlin’de bir akraba veya tanıdık çevresi bulmuşlardır, bazıları
yalnız yaşamaktadır. Mültecilerin çoğu devleti korumak adına dışlanmazlarsa yeni yaşama
çok fazla zorlanmadan ayak uyduracaklardır. Diğerlerine ise destek verilmesi gerekecektir.
Açık bir kabul ve uyum planı bu yaşam gerçeklerinden hareket eder ve gerekli olduğunda
insanlara destek verir.

Sivil toplum desteklenmelidir: Berlin halkı mültecilerle büyük bir dayanışma göstermekte
olup profesyonel dayanışma ve destek ağları ile birlikte dünyaya açık bir kentin güvencesini
ve de suçlanma ve dışlanma politikalarına karşı bir duvar oluşturmaktadır. Bu sivil toplum
girişimleri geleceğe yönelik planların hazırlanmasına eşit haklarla dâhil edilmelidirler.
Toplumun burjuva kesimlerine kadar uzanan mülteci karşıtlığı kınanmalıdır.



Eşgüdüm ve stratejik doğrultu iyileştirilmelidir: Mülteciler politikası çok farklı kesimleri
birlikte ilgilendiren bir konudur. Bu konuda İmar Senatörüne de görev düşmektedir, Eğitim
Senatörüne, Sağlık Senatörüne, Çalışma Senatörüne ve Belediye Başkanları ile Belediye
Şube Müdürlerine de görev düşmektedir. Bu yetkililerin birlikte çalışmaları, yönlendirmeleri ve
bilgi aktarmaları mülteciler politikasında bir dönüşüm gerçekleştirebilir, tek tek önlemlerin
bütünleşmesini ve kaynakların gerekli olduğu yerlerde kullanılmasını sağlar.

Federal düzeyde ve Avrupa’da farklı bir mülteciler politikası için harekete geçilmelidir:
Mültecilere karşı uygulanan ve dışlama ve baskı içeren kuralların büyük kısmı federal
yasalarda yer almaktadır.

Biz, Avrupa Birliğinin sınırlarını bir duvarla ören sistemin kalkmasını savunuyoruz.

Sınırlar değil, ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar korunmalıdır, bu nedenle Avrupa Birliği
(AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex) kapatılmalıdır. Biz, Dublin-Sistemini değiştirmek
böylelikle mültecilerin yaşamak istedikleri ülkeyi kendilerinin seçebilmelerini ve AB ülkeleri
arasında adaletli bir dağılımın gerçekleşmesini sağlamak istiyoruz.

Hareket alanları: Berlin daha fazlasını yapabilir
Şu günlerde mültecilerin konut sorununun tartışmaların ön planında olmasına karşın:

Sorumlu bir mülteciler politikasının çözmesi gerek pek çok konu vardır. Mülteciler politikası
çok farklı kesimleri birlikte ilgilendiren bir konudur - burada söz konusu olan çocukların
eğitimi, iş piyasasına giriş ve sağlık korunması, hakların gerçekleşmesi ve suçlanma ve
dışlanmaya karşı mücadeledir. Bizim planımız tüm alanlara yönelik önlemler içermekte ve
bunların eşgüdümünün nasıl gerçekleşeceğini göstermektedir.

1. Kayıt, Konut, Konaklama

Mültecileri yurtlarda birlikte yaşamaya zorlamak onların kendi karar verme ve hareket
etme haklarını ve böylelikle kısa sürede kendi yaşamlarını kendilerinin belirlemeleri
fırsatını ellerinden almak demektir. Bu nedenle daha baştan mültecileri toplu
konaklamaya zorlamak yerine konutlara yerleştirmek Berlin’de uygulanacak geleceğe
yönelik bir stratejinin kesin önceliği olmalıdır. Şu anda konut piyasasının tüm
olanakları seferber edilmiş değildir. Ancak, mültecilere konut sağlanması
kendiliğinden oluşamaz, burada Senatörlüklerin, Belediyelerin ve konut şirketlerinin
eşgüdüm içinde önlemler alması ve tüm kentin harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Mülteciler için konut güvencesi ve sağlanması: Mülteciler öncelikli olarak konutlara
yerleşmelidirler. Kentin sahibi olduğu konut şirketlerinin görevleri arasına gereksinimi olan
sosyal kesimler(bu bağlamda mülteciler) için basit standartta konut sunulması ve üretilmesi
bağlayıcı olarak alınmalı ve Senato ile konut şirketleri arasında bu hedefe yönelik anlaşmalar
yapılmalıdır. Konut destek programları mülteciler için konutların onarımı ve yeni yapılması
için de kullanılmalıdır.



Kentin sahip olduğu taşınmazların başkalarına devri sırasında mülteciler için konut projeleri
özellikle göz önüne alınmalıdır. Boş duran konutlar için ara kullanım çözümleri üretilmeli, boş
konutlar yönetimi daha etkin konuma getirilmelidir.

Toplu konutlar (mülteci yurtları) için asgari standartlar gerçekleştirilmelidir: Toplu
konutlar için nitel ve nicel asgari standartlar hukuken bağlayıcı ve denetime açık olarak
saptanmalıdır. Bu amaçla senatörlüklerin yanı sıra belediyeler ve sivil toplum gruplarının
katılacağı bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Toplu konutların daha iyi denetimi bakımından
bir Yurtlar-TÜV’ü oluşturulmalıdır. Yurtlardaki çalışmalar bir Yurt Danışma Kurulunca
izlenmeli ve bu kurul kolay ulaşılacak bir şikâyet mercii olarak da görev yapmalıdır.

Mültecilerin ilk oturma kurumları bölgelere dağıtılmalıdır: Mülteciler Berlin’e vardıktan
sonra üç aya kadar bir süreyle ilk oturma kurumlarında kalmak zorundadırlar.
Motardstraße’deki gibi büyük birimlerin yerine bölgelerde seçenekler oluşturulmalıdır.
Böylelikle değişen mülteci sayılarının daha esnek karşılanması da olanaklıdır.

Eşgüdüm iyileştirilmelidir: Konut politikasının çok sayıda katılımcısı vardır. Bu nedenle
eşgüdüm içinde stratejik önlemler gereklidir. Senatonun ilgili birimleri ile belediyelerin ve sivil
toplum gruplarının da katılımıyla orta vadeli bir kabul ve konut programı hazırlayacak bir
yönlendirme kurulu oluşturulmasının zamanı çoktan gelmiştir. Orta vadede oturma izni ve
sosyal desteklerle ilgili tüm yetkilerin uyumdan sorumlu Senatörlüğe devir edilmesi
gerekmektedir.

2. Yuva ve Okul

Almanya’da mültecilerin sosyal eşitsizliğinden en fazla çocuklar etkilenmektedir.
Yurtlarda toplu oturma zorunluluğu yalnızlaşmaya yol açmakta ve uyuma ve yaşıtları
ile birlikte yaşamaya engel olmakladır. Mültecilerin çocukları diğer Berlinli çocuklarla
aynı desteği görmeli ve aynı fırsatları elde etmelidirler.

Tüm çocukların yuvaya gitmeleri sağlanmalıdır: Okul öncesi yaştaki çocuklara verilen
destekler kesinlikle yetersizdir. Senato yuva taşıyıcıları ve belediyelerle birlikte yeni yuva
yapımı programı çerçevesinde öncelikle sığınmacı yurtlarının çevresinde yuva yerleri
oluşturulmasını ve hazır bulundurulmasını sağlamalıdır. Belediye gençlik daireleri arasında
bilgilendirme, danışma, başvuru yapma ve uygun bir yuva yeri bulunması konusundaki
çalışmaları için işbirlikleri geliştirilmelidir. Velilere danışma sunulması Berlin’deki mülteci
yurtlarında görevli sosyal danışmanların iş akitlerinde bağlayıcı görev arasında yer almalıdır.

Okula gitme hakkı gerçekleştirilmelidir: Mültecilerin çocukları hangi oturma iznine sahip
olduklarına bakılmaksızın okula gitmekle yükümlüdürler. “Baştan itibaren düzenli okula
alınma” kuralı giderek daha çok delinmektedir. Yeni gelmiş olan ve Almanca bilmeyen
çocukların alındığı “Hoş geldiniz sınıflarının” okul dışında alanlarda kurulması önlenmelidir.
Çocuklar en geç üç ay sonra düzenli sınıflara aktarılmalıdır.

Gençlere fırsat tanınmalıdır: 18 yaşını doldurmuş olanlar da bir diploma alana kadar okula
devam edebilmelidir. İleri yaştaki gençler ve reşit olmuş gençler için okul dışından diploma
alabilme olanakları geliştirilmelidir. Meslek eğitimi Merkezleri (Oberstufenzentrum) oturma
izninin niteliğinden bağımsız olarak ve en azından 27 yaşını doldurana kadar bu gençlere
mesleksel nitelik verecek bir eğitim sunmalıdırlar.



Eşgüdüm iyileştirilmelidir: Eğitim İdaresi ve mülteci alımdan sorumlu “Lasego” kurumu
daha eşgüdümlü davranmalıdır. Yapımı planlanmış olan toplu oturum yurtları planlamasında
belediyelere zamanında bilgi verilmeli ve onlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli
donanım sağlanmalıdır.

Tek başına gelmiş olan reşit olmamış mültecilerin hakları güvenceye alınmalıdır:
Berlin’de uygulanan (genç mültecilerin yaşını) açıklığa kavuşturma (Clearing) yöntemi,
eleştirilmektedir. Bu kurumun çalışmalarının bağımsız denetimi gereklidir. Yaş saptama
yöntemi yalnız somut gerekçeli durumlarda ve açıkça tanımlanmış bir zaman birimi içinde
yapılabilmelidir. Velayet konusunda ilke şöyle olmalıdır: Berlin’de çoğunlukla uygulanan
resmi daire velayeti yerine bireysel velayet veya dernek velayeti öncelikle uygulanmalıdır.

Yabancılar hukukunda da çocuğun korunmasına öncelik verilmelidir: Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3cü maddesi uyarınca çocuğu etkileyecek her kararda
çocuğun çıkarına öncelik tanınması gerekmektedir. Bu kuralın yaşama geçirilmesi için
çocuğun çıkarına öncelik tanınması gereği tüm yasalarda ve idari tüzük ve genelgelerde,
özellikle yabancılar hukukunda yer almalıdır.

3. Çalışma ve gelir sağlama

Mülteciler en kısa zamanda kendi geçimlerini kendileri sağlamayı arzu etmektedirler.
Kendilerine kısa sürede çalışma olanağı sağlanmalıdır. Bu herkesin çıkarınadır,
çalışma yasakları ve yıllar süren işlemler pasiflik ve mali bağımlılıklar doğurmaktadır.
Mülteciler için daha baştan itibaren gelir sağlama perspektifi sunulması yeni iş
piyasası politikasının amacı olmalıdır.

Yeterlilikler tanınmalı ve desteklenmelidir: Mültecilerin mesleksel uyumunun sağlanması
için Berlin’de iyi çalışan bir ağ oluşmuştur. Mültecilerin ve sınır dışı edilmeleri geçici olarak
ertelenmiş olanların (Duldung) buraya dâhil edilmeleri, özellikle meslek diplomalarının
tanınması konusunda sağlanmalıdır. Mültecilerin SGB (Sosyal Yasa) II ve III kapsamında
öngörülmüş olan mesleksel uyum ve meslek öğrenimi, meslek diplomalarının uyarlanması
kurslarından ve iş arma desteklerinden eksiksiz yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. Mülteciler
daha baştan uyum kurslarına katılabilmelidirler.

Takdir yetkileri kullanılmalıdır: Yabancılar Dairesini yönlendiren talimatların değiştirilip
çalışma izni konusunda var olan takdir yetkisinin en geniş şekilde kullanılması sağlanmalıdır.
Yabancılar dairesinde ve iş piyasası politikaları kurumlarında çok kültürlü yetkinliğin
geliştirilmesi ve ırkçılığın geriletilmesi için çok daha fazla gayret gösterilmelidir.

Çalışma izni zorunluluğu kaldırılmalıdır: Berlin Senatosu çalışma izni zorunluğunun
kaldırılması ve Almanya’da bulunan tüm göçmen kökenli insanların hiçbir sınırlama olmadan
iş piyasasına katılabilmeleri için girişimde bulunmalıdır.



4. Sağlık

Mültecilere verilecek hizmetlere ilişkin yasa (Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG)
mültecilere verilecek tıbbi destekleri oldukça sınırlamıştır. Bu yasanın kaldırılması için
federal yasa koyucuya daha fazla baskı yapılması gereklidir. Ancak Berlin eyaletinin
bu konuda da hareket alanları mevcuttur.

Sağlık bakımı güvence altına alınmalıdır:

AsylbLG yasası uyarınca hak sahibi olanların tümünün yasal sağlık sigortası (GKV)
kapsamına alınmaları ve Bremen ve Hamburg’da uygulandığı gibi sağlık çip kartı almaları
gereklidir. Yeni gelen mültecilere özel hizmetler sunan kamu sağlık kurumları buna uygun
olarak donatılmalıdır.

Travmaya uğramış olanlar korunmalıdır: “Özellikle korunmaya muhtaç mülteciler”
grubunun sağlık hizmetleri için AB asgari ölçütler oluşturmuştur. Reşit olmamış olanlar,
engelliler, yaşlılar, hamile kadınlar, tek başına reşit olmamış çocuk yetiştirenler ve işkence
veya diğer tür ruhsal veya bedensel şiddete uğramış, ırza tecavüz veya cinsel şiddete
uğramış olan mülteciler bu gruba dâhildir. Berlin’de bu insanların hangi yardıma muhtaç
olduklarını saptamak ve gerekli desteği verebilmek için birkaç kademeli bir yöntem
geliştirilmiştir. Almanya çapında örnek gösterilmekte olan bu model artan mülteci sayılarına
uyarlanmalıdır.

Berlin Senatosu Berlin modelinin 31 Temmuz 2015 tarihine kadar uygulanması gerek “AB-
Kabul Direktifi” kapsamında ulusal hukuka dâhil edilmesi için girişimde bulunmalıdır.

Almanya’da herhangi bir oturma izni alamamış olanların da doktorluk hizmetlerinden
yararlanma hakkı vardır. Ancak çok kişi idari makamlara ihbar edileceklerinden korktukları
için bu haktan yararlanmamaktadır. Herhangi bir oturma izni olmadan Berlin’de bulunanlara
sağlık hizmeti sunan yoğun bir destekleme ağı mevcuttur. Bu ağ daha fazla desteklenmeli ve
“anonim hastalık kartı” uygulamasına geçilmelidir.

5. Burada kalmak politikası

Mülteciler politikasının ivedilikle temelden değiştirilmesi gereklidir. Berlin Senatosu,
Eyalet Temsilcileri Konseyi üzerinden gerçekçi bir sürekli Almanya’da kalabilme
uygulaması, Mültecilere verilecek sosyal destekle ilgili özel yasanın (AsylbLG) iptali,
çalışma yasağı ve belirli bir bölgede ikamet etme zorunluluğunun kaldırılması için
girişimde bulunmalıdır. Uyuma destek önlemlerinin mültecilere de açılması ve federal
devletin bu alandaki giderlere daha fazla katkıda bulunması gerekmektedir. Ancak
eyalet düzeyinde de olanaklar mevcuttur.

Takdir yetkisi kullanılmalıdır: Yasalar federal düzeyde yapılmaktadır – ancak eyaletlerin bu
yasaları mülteciler lehine uygulamak için takdir yetkileri vardır. Bu alanda Yabancılar Dairesi
belirleyicidir. Berlin Senatosu takdir yetkilerinin mülteciler lehine kullanılmasını ve Oturma
İzni Yasasının hoşgörülü bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır.

Mağduriyet Hallerini İnceleme Komisyonunun (Härtefallkommission) hakları
arttırılmalıdır: Çok kez tüm yasal yolların başarısız kalmış olmasına rağmen Mağduriyet
Hallerini İnceleme Komisyonu kararı ile oturma izni alınabilmiştir. Bu komisyon çok önemlidir.



Kırmızı-Siyah-Koalisyonun göreve başlaması ile birlikte İçişleri Senatörünün komisyonun
oybirliği ile aldığı tavsiye kararlarına uymayıp oturma izni vermediği hallerin sayısı
artmaktadır. Bu yanlış gidiş durdurulmalı ve mağduriyet halleri uygulaması reformu
yapılmalıdır.

Sınır dışı edilme hapsi engellenmelidir: Sınır dışı edilme hapsinin engellenmesinin tek bir
yolu vardır: Bu yasa maddesi iptal edilmelidir. Bunun için çalışacağız. Berlin düzeyinde
insancıl nedenlerden dolayı oturma izni verilebilmesi için tüm olanaklardan yararlanılmalıdır.

Aşağı Saksonya eyaletinin güncel yönetmeliği sınır dışı edilme hapsinin nasıl
önlenebileceğini göstermektedir. Bu uygulamaya göre sınır dışı edilme tarihi yazılı olarak
bildirilmek zorundadır, sınır dışı edilme işlemleri sırasında aile fertlerini birbirinden ayırmak
yasaktır. Sınır dışı edilme hücrelerinde bile asgari insan hakları standartları sağlanmak
zorundadır. Bu kapsamda bir avukat ile görüşme hakkı ve destekçilerin ve hayır kurumlarının
kişiye ulaşabilmeleri güvence altına alınmıştır.

Hava limanı gözaltı uygulaması kaldırılmalıdır: Gelecekte Berlin BER hava limanına inen
mültecilerin orada gözaltına alınmaları ve sığınma istemlerinin hızlandırılmış yöntemle
sonuçlandırılması öngörülmüştür. Kiliselerden, hayır kurumlarından ve diğer sivil toplum
kuruluşlarından oluşan geniş bir birliğin talep ettiği gibi bu “hava limanı yöntemi”
durdurulmalıdır. Brandenburg’daki SPD-Sol Parti koalisyon anlaşmasında “bundan böyle de
hava limanı uygulamasının sona erdirilmesi için çalışılacaktır” ifadesi yer almaktadır. Berlin
buna destek vermelidir.

Oranienplatz ve Gerhart-Hauptmann-Okulundaki mültecilere bir perspektif
sunulmalıdır: Senatonun bu mültecilere göstermiş olduğu davranış güvenilir bir mülteciler
politikasının tam tersidir. Durumun sakinleşmesinin koşulu, Senatonun vermiş olduğu
“sığınma dilekçelerinin iyi niyetle gözden geçirilmesi” sözünü yerine getirmesidir. Bu
insanlara Oturma Yasasının 23cü maddesi uyarınca “insancıl nedenlerle” oturma izni
verilmesi bir çözüm yoludur. Berlin İçişleri Senatörü bu konuda derhal Federal İçişleri
bakanına başvurmalıdır, çünkü bu çözüm merkezin onayını gerektirmektedir.

Yabancılar dairesi reformu gereklidir: Berlin Yabancılar Dairesi burada kalma ve uyum
temelinde yeniden yapılanan bir mülteciler politikasının gereklerini yerine getirmeye hazır
görünmemektedir. Bu daire İçişleri Senatörlüğüne bağlı olması sonucu oturma izni konularını
öncelikle bir güvenlik sorunu olarak ele almaktadır. Bu nedenle Yabancılar Dairesi orta
vadede Uyum Senatörlüğü kapsamına geçmelidir. Kısa vaade de bir şikâyet birimi kurulmalı
ve sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin ve senatörlüklerin temsilcilerinden oluşan bir
danışma kurulu oluşturulup bu geçiş sürecine refakat edilmelidir.

Berlin için bir fırsat: Aktif bir sivil toplum
Hayır kurumları, kiliseler ve geleneksel mültecilere destek kurumlarının yanı sıra
vatandaşların mültecilere destek oldukları yeni komşuluk girişimleri oluşmuştur. Bu girişimler
kentimizde huzurlu bir ortam olmasının güvencesidir.

Ancak Senatonun politikası bu girişimlere destek olmak yerine engel olmaktadır.



Bunun son örneği mültecilere destek girişimlerinden habersiz olarak alınan klandestine’a bir
konteyner yurdu yapılması kararıdır.

Gizlilik politikaları son bulmalıdır: Söz konusu girişimler insancıl bir mülteciler politikası
için ciddiye alınan birer yandaş olarak değerlendirilmelidirler. Komşuluk girişimlerinden
yararlanmak ve olası çatışma konularının erkenden saptanıp önlenebilmesi için belediyelerin
ve mülteci destek gruplarının önemli aktörleri mülteci yurtlarının planlanmasına en baştan
dâhil edilmelidir. Yurtları çalıştıran kuruluşlarla yapılan anlaşmalar değiştirilerek komşuluk
girişimlerinin yurtlardaki odalardan yararlanabilmeleri ve Yurt Danışma Kurulları aracılığıyla
yurttaki gelişmeler dâhil olmaları sağlanmalıdır.

Vatandaşları sağa karşı mücadelede desteklemek: Bir mülteci yurdu planlandığında sağcı
gruplar sürekli bazı korkuları körükleyerek mültecilere karşı bir ortam oluşturmaya
çalışmaktadırlar. Ancak buna karşı duran çok sayıda girişim de vardır.

Polis vatandaş girişimleri ve yurtlarda oturan mültecilerle “göz hizasında” bir işbirliğini daha
geliştirmelidir. Yurtların bulunduğu bölgelerde sağa karşı yerel girişimler geliştirilmeli ve
profesyonel danışma kurumlarının da desteği alınmalıdır. Ayrıca Berlin eyaletinin aşırı sağ,
ırkçılık ve antisemitizme karşı programında “iltica” konularına daha fazla ağırlık verilmelidir.

Mültecilerin kendi kuruluşları ciddiye alınmalıdır: Son yıllarda mültecilerin kendileri daha
sık kamuoyuna çıkmaya başladılar. Onlar, Avrupa’nın insanı aşağılayan mülteciler
politikalarını protesto etmek haklarını kullanıyorlar. Yerel düzeyde hareket ediyorlar,
uluslararası düzeyde ağlar kuruyorlar. Bu girişimlerle işbirliğinin zorlukları da vardır, çünkü
mülteciler bir eyaletin çözemeyeceği temel sorunları dile getiriyorlar. Ancak, mültecilerin öz
kuruluşları ne yıkıcı bir öge, ne de karşıtımızdır, aksine farklı bir mülteciler politikası
savaşımımızda bağlaşığımızdır. Kırmızı-Siyah-Senato hiçbir zaman bu girişimlerle yapıcı bir
diyalog içine girmeye çalışmadı. Hatta kiliseler ve hayır kurumları mültecilerle temel konuları
konuşmak üzere bir yuvarlak masa önerdiklerinde yetkili senatörler bunu red ettiler. Bu
davranış vatandaşları ve sivil toplumun özverisini ciddiye alan demokratik bir kent
politikasına ters düşmektedir. Kırmızı-Siyah koalisyonun önde gelenleri bu red edici
tavırlarından vaz geçmeli ve işbirliğine girmelidirler. Var olan sorunların üstesinden ancak
tüm tarafların birbirileri ile iletişim içinde olmaları ve birlikte çözüm yolları aramaları ile
gelinebilecektir.

Sayısız girişimlerin gücü Berlin’in insan ve vatandaş hakları kenti olarak gelişmesini,
katılımcılığı şekillendirmek ve kentin dayanışma içinde olmasını sağlamak için büyük
bir fırsattır. Bu olanakları sorumsuzca değerlendirmemiş olmak Kırmızı-Siyah
politikanın en büyük başarısızlığıdır.


