
Paris Onuncu Bölge Irak’lı Mültecilerle Dayanısma Içinde 
Halkı sefalete sürükleyen ambargolu yılların ardından; Kürt köylerine gaz bombası atmaktan çekinmeyen 
kanlı bir diktatörünün hüküm sürdüğü yıllardan sonra; şimdi de Irak’lılar savaşa maruz kaldılar. Ülkelerinden 
kaçan Irak’lı Kürt mültecilerin bir çoğu (aralarında İran’lı ve Afganistanlılar da var) Paris’te Gare du Nord ve 
Gare de L’Est civarında buluşmaktadırlar. Bazıları şimdi kapatılmış olan Sangatte kampından geçtiler; 
oradan yoğun bir polis kuşatması ile dağıtıldılar. Başkaları ise Ortadoğu'dan Avrupa'ya uzanan zahmetli 
yolculuklarının sonuna henüz varmış durumda. Çoğunluğu çalışmak için İngiltere'ye ulaşmayı ümit ediyor. 
Yaptıkları yolculuğun uzunluğu ve güçlükleri nedeniyle tükenmiş durumda olan bazıları ise Fransa'da 
korunma bulmayı ve istirahat etmeyi arzuluyor. 

Hak ettikleri hüsnü kabul yerine sağlık koşullarından mahrum olarak;  
Hakları doğrultusunda bir kılavuzdan mahrum olarak;  
Altına sığınacakları bir çatıdan mahrum olarak yaşamaya mahkum edilmiş durumdalar.   
Sokaklarda uyuyorlar; gündüzleri mahalledeki nadir bankların etrafında toplaşıyorlar (tam olarak Satragne 
meydanın köşesinde); en iyi ihtimalle günde bir defa St. Laurent kilisesi önünde dağıtılan çorbayla 
besleniyorlar.  

Uyarı çığlıklarımızın sonucunda, onuncu bölgenin seçilmiş temsilcileri tarafından sunulan bir önerge Paris 
Konseyi tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bu önerge tam olarak şudur: 

Sorun hakkında bölgesel bir yuvarlak masa toplantısı yapılmasını;  
barınma sorununun çözümü için acil tedbirler alınmasını;  
ve onuncu bölgede mülteci Kürtlere haklarını öğrenmeleri için yardım sunacak, tercümanlık yapacak ve 
bakım ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir misyon oluşturulmasını; 
valilikten istemektedir.  

Talebimiz üzerine onuncu bölge belediyesi Kürt mültecileri hakları konusunda bilgilendirmek ve yol 
göstermek maksadıyla danışma büroları örgütlemek üzere, derneklerin kullanımına iki kabul mekanı 
sunmuştur. Onuncu bölge belediyesi ve bölgenin seçilmiş delegeleri, Sosyal İşler Bakanlığının ilgili makamı 
ile görüşmüştür. Bakanlık, özenli ve titiz bir araştırmanın ardından (bugünden itibaren) onbeş gün içinde 
dosyayı ele alacağına söz vermiştir. 

Ama tedbirlerin alınmasında gecikilmektedir. Armee du Salut’ün Gare de L’Est’de dağıttığı çorbayı 27 
Nisan’dan itibaren keseceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Belediyenin imkanları kısıtlı olduğundan valiliğin hızla 
harekete geçmesi gerekir.  

Valiye hitap eden bir mektupta şunları talep ettik: 

• Bütün mültecilere geçici bir oturum hakkı sağlanmalıdır.  

• Maruz kaldıkları polis tacizinin sona ermesi sağlanmalıdır.  

• Bu dosyanın yoluna girmesini beklerken; 
bu kimselere; 

o Sağlık koşullarına sahip geçici bir barınak bulunması 

o Beslenme imkanı sunulması  

o Bakım imkanları sunulması 

için acil tedbirler uygulanmalıdır. 

Iraklılar bir savaşa maruz kalmışken onuncu bölgede yaşayanların dayanışma göstermeleri ve 
bu adımları desteklemeleri önem taşımaktadır.  

 

IK BILGI ICIN :  ACORT’un 01 42 01 12 60 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz. 

 

İmzacılar: ATAC 9-10, ACORT, LCR 10, AGIR dans le 10e (“gerçek bir sol için” hareketin gidişatına göre 
sürekli forum) , Gençlikevi, MALAKURD, Sud PTT, GISTI.  


