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Göçmenlerin Hakları için Gerçek Mücadele 
DIE LINKE. (SOL PARTİ)’den! 

 
Yeni kurulan „Die LINKE. (SOL Parti)’yle sosyal açıdan mağdur durumda olanların 
çıkarlarını ülke çapında savunan bir siyasi güç oluştu. Partinin kuruluşu bir anlamda, 
eski kırmızı-yeşil Federal Hükümet ve şu an iktidarda olan büyük koalisyon 
döneminde inanılmaz boyutlara ulaşan sosyal hakların azaltılması politikasına verilen 
gerekli bir yanıttır. Bu politika özellikle göç kökenli insanları etkilemiş ve 
etkilemektedir. 
 
Birlik Partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller (Grüne), 
güttükleri politikayla bu insanların durumunun yoğun bir şekilde kötüleşmesinin 
sorumlusudurlar. Onların temel felsefesi tamamen yanlıştır ve zorlayıcı hükümlere 
yoğunlaşmaktadır. Bunların arasında vatandaşlığa geçmeyi genel olarak zorlaştıran 
ve 50.000 kadar Türk kökenli çifte vatandaşın oturma statüsünün kötüleşmesine 
neden olan Vatandaşlık Yasası reformu bulunmaktadır. Bunun yanısıra göçmenlerin 
yurda gelmesini düzenleyen hükümlerdeki kısıtlamalar, zorlayıcı hükümlerin sürekli 
artırılması ve son olarak Avrupa Birliği Sığınma ve Oturma Hakkı Yönetmeliklerinin 
Uygulanması Hakkındaki Yasa yeni kötüleşmelere yol açtı. Bunun dışında sosyal, iş 
piyasası ve eğitim politikalarının korkunç bilançosu da göçmenlerin durumunu 
ağırlaştırıcı bir etki yapmaktadır. Bunların arasında Hartz Yasalarını ve adaletsiz 
eğitim sistemini belirtmek gerekir. 
 
Bu nedenlerden dolayı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller (Grüne), 
göçmenlerin çıkarlarını savunmak konusunda tüm siyasi inandırıcılıklarını 
kaybetmişlerdir. Die LINKE. (SOL Parti), çok farklı bir siyaset de yapılabileceğini 
kanıtlamıştır. Kırmızı-kırmızı bir Senato’da partimizin de hükümet ettiği Berlin’de  
geleceği olan ve örnek alınacak bir uyum taslağı hazırlanmıştır ve yakında 
uygulamasına geçirilecektir. 
 
Bu yüzden tüm göçmenleri Die LINKE. (SOL Parti)’de etken bir şekilde çalışmaya 
çağırıyorum. Uyum politikası artık diğer partilere bırakılamaz. Göçmenler daha aktif 
olarak siyasete katılmalı ve örgütlenmelidirler. Göçmenler için güvenilir bir politika 
konusunda Die LINKE. (SOL Parti), en doğru adrestir. 
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