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#birlikte Mecklenburg-Vorpommern
Açık ve özgür bir toplum için
Dayanışma sınır tanımaz!
Önemli politik değişimler gerçekleştiği bir zamanı yaşıyoruz: Irkçılık, Antisemitizm,
ayrımcılık bir kere daha toplumun merkezine gelip yerleşti. İnsan hakları, farklı yaşam
biçimleri, din özgürlüğü ve hukuk devleti açıkça saldırıya uğramaktadır. Bütün bir Avrupa,
ayrışmanın ve dışlamanın hâkim olduğu bir atmosfere doğru sürükleniyor. Sağa doğru bu
kayış,

hepimizi

etkilemektedir.

#birlikte- Bu çağrıya, 2018 yılında Berlin'de, aralarında Macklenburg-Vorpommern'dan
bağımsız bireylerin, grupların ve çeşitli oluşumların da yer aldığı 250.000 kişi iştirak etti. Biz
bu sembolik olayı yeniden gündeme getirmek ve M-V'de dayanışma içerisindeki bir toplum
için çabalayan herkese bu birlikteliği göstermek istiyoruz. Amacımız, mevcut birlikteliklerin
veya yeni oluşumların sürekli olarak yer alabileceği bir ağ, bir dayanışma tesis etmektir.
#birlikte gösterileri ve eylemleri Almanya'nın birçok şehrinde gösterdi ki, sivil toplum- farklı
görüş açılarına ve farklı yaklaşımlara rağmen- birlikte, bir arada olabilmektedir. Demokrasi,
demokratik yapının korunması için daimî olarak mücadeleye etmeyi zorunlu kılar. Sivil
toplum,

uyanık

olmayı

gerektirir.

#birlikte M-V kararlı bir şekilde evrensel iklim sorunlarının, biyolojik çeşitlilik ve
sürdürülebilirlik krizinin üstesinden gelmek için, barış için, bu coğrafyada yaşayan her
kesimden insanın yer aldığı bir toplumsal katılım için, sanatın özgürlüğü için çaba sarf
etmektedir. Bizler, ekonomik ve politik sistemimiz tarafından kenara itilen insanlar için
evrensel bir dayanışma istiyoruz. Yaşam ve hareketlilik, ekonomik olarak karşılanabilir ve
sürdürülebilir olmalıdır. Krizlere karşı dayanıklı, karlılıktan ziyade bütün insanlar için
uygulanabilir olan, bakım hizmetlerinin adil bir şekilde ödendiği, Covid-19 Pandemi gibi
krizlerin aşılması sürecinde işlevsel olan bir sosyal ve sağlık sistemi tasavvur ediyoruz.
Bizler hep birlikte, bütün insanların ortaklaşa hayalini kurduğu, engellerin kaldırıldığı ve hiç
kimsenin dışlanarak arkada bırakılmadığı bir gelecek için mücadele ediyoruz. Ayrışmanın
yerine çeşitlilik içerisinde bir arada olunan, bireylerin kendilerince planladıkları hayat

biçimlerinin doğal karşılandığı, çevrenin ve doğanın bizim torunlarımız için de yaşanabilir
özelliğini koruyabildiği bir gelecek istiyoruz. Antisemitize, her türlü grup mensubiyetine
karşı düşmanca tutumlara, Antifeminizme, toplumsal çözülmeye ve fakirleşmeye karşı
mücadele ediyoruz. Bizler, açık, dayanışma içinde ve özgür bir toplumda yaşamak istiyoruz.
Seçim yılı olan 2021’de bu düşüncelerimizi, bütün M-V’de özellikle kırsal kesimde farklı
eylemlerle, sokaklarda, mevcut Korona tedbirlerine uygunluk içerisinde, ortak çok katılımlı
büyük gösterilerle yüksek sesle dillendirmek istiyoruz. Bütün bunları gerçekleştirmek için
sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Hepimiz ortak hareket ettiğimiz takdirde şunu göstermiş
olacağız:
Ayrılıktan ziyade daha fazla birliktelik!
Hepimiz Mecklenburg-Vorpommern’da #birlikteyiz.

