Burjuva demokrasisinin faziletlerinden biri:

GÖÇMENLERE SEÇME-SEÇİLME
HAKKI YOKTUR!
27 Eylül 2009 tarihinde parlamento seçimleri
yapılacak. Sayısı 62,2 milyon olarak
gösterilen kayıtlı seçmen seçim sandığına
çağrılıyor.
Egemenler,
burjuva
demokrasisinin
“üstünlüğünü” anlatmada her dört ya da beş
yılda bir yapılan parlamento seçimlerini
sürekli
kullanmaktadırlar.
Onlara
göre
“demokrasi”nin en önemli göstergelerinden
biri, milyonlarca işçi ve emekçinin her dörtbeş yılda bir kendilerini burjuvazinin hangi
temsilcilerinin yönetmesi gerektiğine karar
vermesidir.
Burjuvazinin temsilcileri bu görüşleri kitlelere
empoze etmeye çalışırken, gerçekte burjuva
demokrasisinin işçilere, emekçilere karşı
burjuvazinin diktatörlüğü olduğunun; burjuva
demokrasisinin kendisinin de, Lenin’in
deyimiyle “tüm çizgi boyunca gericilik”
olduğunun üzerini örtmeye çalışmaktadırlar.
Burjuva
demokrasisinin
yaşandığı
en
gelişmiş, emperyalist devletlerden biri olan
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde seçme ve
seçilme hakkının milyonlarca göçmene
tanınmaması gerçeği bile, bu burjuva
demokrasisinin sınırlarını göstermektedir.
Göçmenlere seçme ve seçilme hakkının
tanınmaması, ya da seçme ve seçilme
hakkının sadece Alman vatandaşlığına sahip
olanlara –Almanlara– tanınması, Anayasa ve
Federal
Seçim
Yasası
tarafından
belirlenmiştir.
Bu devlet ta başında Anayasa’sıyla seçme ve
seçilme hakkını sadece Almanlara tanımış,
Almanya’da onlarca yıl yaşayan göçmenleri
“demokrasinin en önemli göstergelerinden
biri”
olan
seçimlerden
dıştalamıştır.
Anayasa’nın “Alman milleti” için geçerli
olduğu da bilince çıkarıldığında, “insan
onuru”,
“insan
hakları”
vb.’den
bahsedilmesinin de, bu Anayasa’nın ırkçı
temelde
yükseldiği
gerçeğini
ortadan
kaldırmamaktadır.
Anayasa’nın birinci maddesinde insan
onurunun dokunulmaz olduğu; üçüncü
maddesinde tüm insanların yasalar önünde
eşit olduğu yazılıdır. Gerçekte ise Almanya’da
tüm insanlar yasalar önünde eşit değildir,
Alman kökenli olmayanların başta olmak

üzere, tüm işçi ve emekçilerin insanlık onuru
çiğnenmektedir. Kapitalist egemenler ve
onların devleti için insan onurunun gerçekte
hiç bir değeri yoktur. Böylesi tespitler sadece
ve sadece kitlelerin bilincini karartmakta,
burjuva demokrasisinin gerici karakterinin
üzerini gizlemeye hizmet etmektedir.
Anayasa’nın seçme ve seçilme hakkı
konusundaki ırkçılığı, Anayasa’nın Avrupa
Birliği’ne uydurulma çabası içinde biraz
değiştirilip AB üyesi ülkelerin vatandaşlarına
mahalle veya belediye seçimlerine katılma
hakkı tanınmıştır. (Madde 28) Fakat AB üyesi
ülkelerin vatandaşları da hâlâ parlamento
seçimlerine katılma hakkına sahip değildir.
Genel olarak tespit edilirse Alman vatandaşı
olmayan hiç bir göçmene parlamento
seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Federal Seçim Yasası’nın üçüncü kesimi
seçim hakkıyla ilgilidir. 12. Maddesi seçme ve
seçilme hakkına sahip olanların kimler
olduğunu açık formüle etmektedir. Buna göre
Anayasa’nın 116. Maddesi’nin 1. noktasına
uygun olarak seçim günü 18 yaşını
doldurmuş olanlar, en az üç aydan beri ya da
sürekli Almanya’da yaşayan ve 13. Madde
nedeniyle
seçim
hakkından
yoksun
bırakılmayan tüm Almanlar seçme ve
seçilme hakkına sahiptir.
Almanya’da ırkçılık genelde sağcı partilerin
tavrında aranmaktadır ve ırkçılığa karşı
mücadele de sözkonusu kesimlere karşı
yöneltilmektedir. Gerçekte ise ırkçılığın
kaynağı bu devletin yasalarıdır, kapitalist
sömürü sisteminin kendisidir. Irkçılığa karşı
mücadele de esas olarak bu sisteme, devlete
ve yasalarına karşı yürütülmesi gerekir.
Anayasa’nın ve Federal Seçim Yasası’nın
dıştaladığı göçmenlerin seçme ve seçilme
hakkı konusunda parlamentoda yer alan
siyasi partilerin tavrı nasıldır?
Her şeyden önce CDU/CSU, FDP gibi partiler
her seçim döneminde “yabancı” düşmanlığını
körükleme
temelinde
oy
avcılığına
çıkmaktadırlar.
Onlar
için
göçmenler
Almanya’nın
iç
güvenliğini
tehdit
etmektedirler.
Almanların
özgürlüğünü
güvenceye almak için göçmenlere karşı

güvenlik önlemlerinin ve asimilasyonun
yoğunlaştırılması sözkonusudur bunlar için.
SPD veya B90/ Yeşiller’in bu konuda
savundukları
hak,
göçmenlerin
yerel
seçimlerde seçim hakkına sahip olmasıdır.
Bunların, gerek SPD-B90/Yeşiller koalisyon
hükümeti döneminde, gerekse de CDU/CSUSPD
koalisyon
hükümeti
döneminde
göçmenlere karşı yasaların çıkarılmasına
ortak oldukları da bilinçte tutulmalıdır.
Parlamentoda yer alan partiler arasında
göçmenlere seçme ve seçilme hakkını talep
eden tek parti Die Linke’dir. Bu bağlamda Die
Linke diğer partilerden ayrılmakta ve doğru
bir talepte bulunmaktadır. Bu olgu olduğu
kadar Die Linke’nin bu talep için mücadeleyi
tutarlı biçimde vermediği de olgudur. Bu
konuda tutarlılık, en azından Anayasa başta
olmak üzere, tüm ırkçı yasalara karşı
mücadeleyi gerektirir. Örneğin gerici, ırkçı
“Yabancılar Yasası”na karşı mücadele,
kendisine demokrat diyen herkesin görevidir.
Göçmenlere seçme ve seçilme hakkı gibi tam
hak eşitliğinin elde edilmesi için; başta Alman
kökenli, ama sadece onların değil, tüm
milliyetlerden işçi ve emekçilerin mücadeleyi
kendi ellerine alması; her türlü milliyetçiliğe,
şovenizme karşı değişik milliyetlerden
işçilerin,
emekçilerin
sınıfsal
birliğini
sağlaması temelinde yükselen kitlelerin
mücadelesi gerekiyor. Görev, Alman ve
göçmen kökenli işçilerin, emekçilerin birliğini
ve kapitalist sisteme karşı ortak mücadelesini
sağlamak için mücadeledir. Bunun içinde
esas mücadele Alman şovenizmine karşı
verilirken göçmenler arasındaki milliyetçiliğe,
kendi içine kapanıklığa karşı da mücadele
gerekir.
SEÇİMLERDE NE YAPMALI?
Göçmenlerin seçme ve seçilme hakkını
savunmak, otomatikman seçimlere katılalım,
şu ya da bu partiye oy verelim demek
anlamına gelmiyor. Bir eşitsizliğe, haksızlığa
karşı, demokratik bir hak için mücadele ile;
sözkonusu seçim hakkının nasıl kullanılacağı
farklı şeylerdir. Tüm haklar gibi seçim hakkını
kullanıp kullanmayacağına, ya da nasıl
kullanacağına, hak sahibi olan insanın kendisi

karar verecektir. Bu da onun en demokratik
haklarından biridir.
Ayrıca sadece seçme ve seçilme hakkı
sorunu,
seçimlere
katılıp
katılmamayı
belirlemek için yeterli değildir. Seçimlere karşı
tavır
bir
bütün
olarak
burjuva
parlamentarizmine, kapitalist sisteme karşı
tavır ve mücadele bütünlüğü çerçevesinde
belirlenmesi gerekir.
Komünistler olarak bu seçimlerde de tavrımız,
seçimleri boykot etme tavrıdır. Bu tavrımızı
MLPD, ya da DKP gibi kendisine komünist
diyen partilerin seçimlere katılması da
değiştirmiyor.
Burjuva parlamentarizminin gerçek özü
“Birkaç yılda bir, egemen sınıfın hangi
temsilcisinin halkı parlamentoda temsil
edeceğine ve ezeceğine karar vermek”
(Lenin);
hangi
biçimi
olursa
olsun
parlamentarizmin kapitalist sistemi ayakta
tutmanın bir aracı olduğu; kapitalist sisteme
karşı
mücadelede
parlamentodan
–
parlamentoyu
dağıtmak
için
de–
yararlanabilecek kitleselleşmiş gerçek ve
güçlü bir komünist partinin olmadığı
koşullarda seçimlere katılmak, egemenlerin
seçim oyununa alet olmaktan başka bir şey
değildir. Bu da burjuva demokrasisinin
imkânlarını kullanmaktan çok emekçi kitlelerin
bilincini karartmaya hizmet etmektedir.
Şu ya da bu seçimlere katılma, ya da
seçimleri boykot etme tavrı takınıldığında,
komünistler için esas olan, işçilerin,
emekçilerin
burjuva
parlamentarizmine,
kapitalist
sömürü
sistemine
karşı
bilinçlendirilmesi; sömürüsüz, sınıfsız bir
toplum kurmak için devrim mücadelesine
kazandırılması için mücadeledir.
Göçmenlere yönelik ırkçı, şoven tüm yasalar
iptal edilmelidir! Almanya’da yaşayan her
kökenden insanlara tam hak eşitliği
sağlanmalıdır!
Yaşasın
tüm
milliyetlerden
işçilerin,
emekçilerin kardeşliği, birliği ve sermaye
sistemine son verecek olan ortak mücadelesi!
Proletarya
enternasyonalizmi
bayrağını
göndere çekmek için haydi bolşevik saflara!
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