Reclaim Tempelhof|Tempelhof Alanında Aksiyon Günü!
8 Mayis 2010´da Berlin senatosu tarafından Eski Tempelhof Havaalanının
arazisinin “Hareket özgürlügü ” sloganı altında açılması planlanıyor.
Çoktan atılmış olması gereken bu adım başta sevindirici görünebilir.
Fakat Senato´nun planlarına bakılırsa ne “Hareket özgürlügü”, ne de hep
vurgulandığı gibi buranın sakinlerinin de düzenlenmesine katıldığı, serbest alan
sağlanıyor.
Bunun yerine Senato´nun kendisine ait “Grün GmbH” firmasının tasarladığı,
açılış saatleri kısıtlı, geceleri kapalı, yazılı park kuralları olan, özel güvenlikli,
dikenli tellerle ve güvenlik çitleriyle çevrili, giriş ve çıkışlar için sadece beş tane
kapısı olan bir park alanı kurulacak.
Bu yüksek güvenlikli parkın etrafı ise imar planına göre özel lüks daire ve evlerle
çevrili olacak ki; sadece belirli bir kesime faydası olacak bu plan, kiraları da
olabildiğince yükseltecek ve birçok sakinin uzaklaştırılması anlamına gelecek.
O gün ayrıca Nazi Almanya´sından kurtuluşun 65. yıldönümü ve kutlamalar için
olabilecek en uygun gün.
Columbia-Haus toplama kampı ve 2. Dünya savaşında havaalanının rolü de
hatırlatılmış, olacak.
Senato açılışın neden özellikle bu günde yapıldığı ve bu sebeple göz
boyamaya sebep olduğu sorularını da cevapsız bırakıyor.
Geçtiğimiz yıllarda pek çok kişi sayısız protestolar yaptılar.
Mesela 2 Haziran 2009da Tempelhof havaalanı herkes için daha güzel ve
özgür bir yaşam için ve şehrimizin sırf kazanç uğruna planlanan yapısal
değişimine karşı işgal edilmeye çalışılmıştı.
Fakat bütün bu uğraşlar Senato´nun havaalanı ve çevresiyle ilgili planlarından
anlaşıldığı üzere yeterli olmamış.
Bu yüzden mutlaka 8 Mayıs´ta “Reclaim Tempelhof|Şehrimizi geri kazanalım!”
Aksiyon Günü´müzde gelip bize katılın!
Mutlaka önceden hazırlıklar yapın ve özellikle resmi kapanış saatlerinden sonra
nasıl zaman geçirmek isteyebileceğinizi düşünün.
Müzik aletleri, uyku tulumları, mangal, çadır, ses sistemleri, inşaat gereçleri,
bitkiler, elişi malzemeleri ve lazım olabilecek herşeyi getirin.
Tempelhof alanını istek ve hayallerimizi gerçekleştirmeye başlamak ve
Senato´nun neoliberal planlarına karşı koymak istiyoruz.
Alanı bizden beklenen saatte kendi isteğimizle terketmeyeceğiz.
Çitleri, sınırları hem o gün hem öncesinde hem de sonrasında yıkacağız. Alanı
sevinç, şefkat, yaratıcılık, özlem, öfke, kahkaha ve hayatla doldurup
taşıracağız.
„Hareket özgürlüğü“ nün sadece bir reklam sloganı olarak kalmadığı serbest
bir alan oluşturmak istiyoruz.
Unutmayın; Özgürlüğe ancak çabayla ulaşılır.
Tempelhof.blogspot.de´deki diğer duyurularmızı da mutlaka takip edin.
Reclaim Tempelhof|Şehrimizi geri kazanalım! |Hepimiz burada kalıyoruz!

