
2014 Yazinda Aachen Hauptbahnhof (Aachen Merkez Tren Istasyonu) nun hemen 
yakininda,yeni Federal Polis Yönetim Merkezi acilacak. Yakin gelecekte federal 
polis kuvvetleri görevlerine o merkezden gidecekler. Bu görevlerin basinda „Fede-
ral Bölge sinirlarinin polis kuvvetleri tarafindan korunmasi“ geliyor. Federal Polisin 
bu ayrimci/ asagilayici kontrol eylemine „Racial Profiling“ adi veriliyor. Kontroller 
insanlarin davranislari degil, dis görünüsleri temelinde yürütülecek. Bu yöntemin 
temelinde yatan düsünce, yabanci kökenlilerin yerli vatandaslardan daha kriminel/ 
sucsuc islemeye yatkin oldugu savinda olan irkci düsünce tarzidir. Bu uygulama 
Aachen da öncelikle Hauptbahnhof ve cok sayida sinir gecislerinde pratige geciril-
mektedir. Hic kusku yok ki Federal Polisin bu hareket tarzi, Avrupa Birligi tarafind-
an dayatilan ve tüm AB- sinir noktalarinda gözlemlenen baskici ve irkci 
siginmaci/yabanci politikasinin bir parcasidir. Bu politika Avrupa capinda uygu-
lanan soyutlama politikasinin bir parcasidir. Ayrica Federal Alman Polisi, AB – Dis 
Sinirlarini korumak üzere kurulmus bir Avrupa Birligi organi olan FRONTEX 
icinde cok aktiftir. Her yil binlerce insan bu sinirlari gecmeye calisirken ölüyor. De-
nizde bogularak ya da tekneleri batarak ölen siginmacilar da FRONTEX yüzünden 
yasamlarini yitirmekteler. Siginmacilara karsi sinirlari savunma ve denetlemenin 
yanisira,medya organlari üzerinden cogunlukla irkci bir kamuoyu olusturma kam-
panyasi da yürütülüyor. Alman medya organlarinda habere konu olan insanlarin 
bakis acisi hemen hemen hicbir rol oynamiyor. Irkcilik yalnizca asiri sagcilarin 
eylemi degil. Irkcilik toplumun, polis uygulamalarinin , parlamentolarin ve devlet 
kurumlarinin ürünü. Ve de görev her yerde irkciliga karsi mücadele etmek. Ve genis 
kapsamli direnisler de var. 2012 yilinda Alman siginmaci politikalarinin magdurlari 
biraraya gelerek, hep birlikte dayanisma icinde „Refugee Protestmarch from Würz-
burg to Berlin“ i örgütlediler. Örnegin diger bir direnis gurubu da „Hamburǵda 
Lampedusa“. Siginmacilarin belirli talepleri var, örnegin: Tüm siginmacilarin poli-
tik siginmaci olarak degerlendirilmesi, sinir disi etmenin derhal durdurulmasi, adres 
bildirim zorunlulugunun kaldirilmasi ki bu yaptirim, siginmacilarin resmi ma
kamlarca dayatilan adreslerinden baska bir yere gitmelerini yasaklamakta, ya da ör-
negin siginmacilarin kalmak istedikleri yeri kendi secmelerini engelleyen ve „sigin-
maci kamplarinda“ yasamaya mecbureden kampta kalma zorunlulugunun kaldiril-
masi. Devletin bu guruplara karsi politikasi baski kurmaktan ibaret. Gerek Avrupa 
Birligi gerekse Almanya Siginmacilara karsi „silah“ olarak devasa ve cok kudretli 
bir güvenlik aygitinin kurulmasi ve genisletilmesini siar edinmislerdir. Ancak ne 
soyutlama, ne de sinir gözetimleri ve polisiye önlemler, insanlarin Avrupa-ya gel

melerini engelleyemez. Avrupa Kalesi siginmanin bagimsizligina engel 
olamayacak. Sinirlarin kalktigi bir dünya ve tüm dünyada dayanisma icin! 

HIC KIMSE ILLEGAL DEGILDIR!
SINIRSIZ YERLESME HAKKI! 


