„Rote Hilfe e. V. (Kızıl Yardım Derneği) partilerden bağımsız ve tüm hareketleri kapsayan, bir sol dayanışma ve
yardımlaşma örgütüdür. Rote Hilfe e.V. / Kızıl Yardım, olanakları ölçüsünde, siyasi görüşüne ve parti üyeliğine bakmaksızın, Federal Almanya Cumhuriyeti´nde yaptıkları
siyasi çalışmalardan dolayı siyasi takibe maruz kalanlar
ile dayanışma örgütler. Bu anlamda siyasi çalışma, örneğin
işçi hareketinin hedeflerini desteklemek, enternasyonal
dayanışma; antifaşist mücadele, cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa karşı mücadele, demokratik ve sendikal mücadele;
antisemitizme, militarizme ve savaşa karşı mücadeledir.
Desteğimiz, bu faaliyetlerinden ötürü işinden atılmış,
mesleğinden men edilmiş, mahkemeye verilmiş, para ve
hapis cezası almış ve / veya başka haksızlıklara uğramış
herkese yöneliktir. Bunun yanı sıra Rote Hilfe e. V. / Kızıl
Yardım dünyanın bütün ülkelerinde, gericilik tarafından
siyasi baskıya maruz kalanlar ile dayanışma içindedir.“
(Kızıl Yardım Tüzüğü, 2. madde)
Mayıs 2013 itibariyle 6300 ün üzerinde kişi Rote Hilfe
/Kızıl Yardım çatısı altında, 50 il ve bölge dernekleri bazında örgütlenmiş durumdadır. Böylece Rote Hilfe/Kızıl
Yardım bu Ülkede son yıllarda solun en güçlü örgütlerinden biri durumundadır. Rote Hilfe‘nin/Kızıl Yardım‘ın
üyeleri Almanya solunun çeşitli kesimlerinden gelirler:
H Komünist, sosyalist ve anarşist akımlardan
H Barış hareketi ve antimilitarist çevrelerden
H Atom karşıtları hareketlerden
H Enternasyonalist ve antiemperyalist oluşumlardan
H Ekelojik ve çevreci hareketlerden
H Hukuki yardım ve danışma, insan hakları ve vatandaş
girişimlerinden
H Antifaşist direnişten
H Feminist ve kadın-lesbiyen gruplarından
H Irkçılık karşıtı ve Mülteci dayanışma oluşumlarından
H Sendikalardan
H İşçi hakları ve diğer çeşitli sosyal dayanışma hareketlerinden.
Bu yapı Rote Hilfe‘nin/Kızıl Yardım‘ın bağımsız, örgüt
ve partiler üstü çalışmalarına baz oluşturmus ve genel bir
dayanışma ruhu içersinde herkese ortak zeminde faaliyet
yürütülebileceğini göstermiştir.
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Ülke çapında örgütlenmiş Rote Hilfe/Kızıl Yardım
yapısı; baskı ve sindirme politikalarının analizinde (üç
ayda bir çıkan Rote Hilfe/Kızıl Yardım Dergisi) ve buna
karşı eylemlerin (ülke çapındaki kampanyalar gibi)
örgütlenmesine imkan tanımaktadır. Rote Hilfe/Kızıl
Yardım olarak yerel grup ve oluşumların (Mahkum- ve
tutuklularla dayanışma dernekleri, Hukuki yardım
ve dayanışma örgütlenmeleri ve siyasi baskıya karşı
başka örgütlenmeler, vs.) alternatifi olmaktan ziyade
onlara destek ve ortak çalışma olanakları veren bir
yapılanmayız. Genel olarak politik faaliyetleri çerçevesinde baskı ve sindirmeye maaruz kalan kişiler politik
örgütlenmelerinden ve eylem çevrelerinden destek
görmektedirler. Ki bu dayanışma en önemlisi, olması
gerekendir. Ancak bazı özel durumlarda bir eylemde
(yürüyüş vs.) devlet güçlerinin baskısına maaruz kalan
kişiler çeşitli nedenlerden dolayı siyasi çevreleri olmayabilir veya çevrelerinden yardımsız kalabilirler. Ya da
bazı durumlarda mahkeme ve kovuşturma süreçleri
aylarca, hatta yıllarca sürmekte ve bu baskı ve sindirme
politikalarının getirdiği yük o politik çevre yada örgütlenmenin maddi olanaklarını aşabilmektedir. Rote Hilfe/
Kızıl Yardım bu durumlarda maruz kişinin olayı şahsi
boyutta algılamasını önlemek, ona sol dayanışmanın
varlığını hissettirmek için vardır. Bu dayanışma kişiye
sağladığı yardım ile beraber ayrıca eylem oluşumlarına
da bir destek niteliğindedir. Eylemlere katılan her kişi bu

eylemeleri nedeniyle çıkabilecek sorun ve baskılara karşı
yalnız olmadığını hissetmek durumundadır. Devletin ve
kurumlarının şahis ve örgütleri parçala, böl, yönet (ya
da yalnızlaştırma) politikalarına karşı verilebilecek en
etkin cevap dayanışmadır. Amacımız sol içi teorik ve eylem/çalışma farklılıklarımızı gözetmeden dayanışmayı
örgütlemek ve devletin bu politikalarına karşı etkin bir
mücadeleyi olası kılmaktır.
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Rote Hilfe‘nin/Kızıl Yardım‘ın en önemli görevi
mahkeme ve kovuşturmalarda maddi destek sunmak,
Avukat masraflarının ve ortaya çıkan maddi cezaların
ortaklaşa üstlenilmesini sağlamaktır. Başvuru halinde
bu masrafların genel olarak yüzde ellisi tarafımızdan
karşılanır – istisnai durumlarda bu meblağ yükseltilebilir. Bu bağlamda 2007 yılında 100.000 Avro yardım
olarak ödenmiştir. Rote Hilfe/Kızıl Yardım ayrıca üyesi
olmayan kişilere de yardımda bulunmakta ve onlarla da
dayanışma göstermektedir. Ülke genelindeki Dayanışma
Fonumuz dışında belli konulara ayrılmış başka özel
bağış banka hesaplarımız da vardır.
Ancak Rote Hilfe kendisini „Kızıl Caritas“ ya da bir
Hukuki Sigorta olarak görmediği için yaptığı yardım
sadece maddi düzlemde kalmamakta, ayrıca politik
eylemleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda bağış kampanyaları, dayanışma eylemleri , mahkemelere gözlemci
gönderme ve siyasi mahkumları ve tutukluları destek-

leme gibi faaliyetler de düzenlenmektedir. Kızıl Yardım
devlet ve kurumlarının (polis, istihbarat, ordu, adliye
v.b.) baskı politikalarına karşı, eylem öncesi eylemcilerin
devletin baskı metodları konusunda aydınlatılması, hukuki (kağıt üzerinde olsada) hakları ve uygulanabilecek
legal direniş olanakları konusunda kişilerin aydınlatılması için yayınladığı bildiri ve broşürlerle yapılacak
eylemlerin daha efektif ve etkin olarak uygulanmasını
ve tüm konularda kişilerin bilinçlendirilmesini sağlamaktadır.
Ayrıca Rote Hilfe/Kızıl Yardım genel olarak; örgütlenme ve savunma haklarında yapılan kısıtlamalara,
devleti koruma yasalarının sertleştirilmesine, tecrit ve
işkenceye, düşünce özgürlüğüne ve diğer yurttaşlık
haklarına yönelik saldırılara karşı kurulduğundan beri
etkinlikler düzenler.

H Üye ol ve aidatını öde
H Bölgesel ve yerel oluşumlara katıl
H Aktif olarak çalışmalara katıl (mahkumlara refakat et
ya da kampanyalara katıl)
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H Eylemlerimizi duyur. Gazetemizi sat! Bildiri ve
broşürlerimizi dağıt!
Daha geniş bilgi edinmek için adresimiz:
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Fax: 0551 – 770 80 09
bundesvorstand@rote-hilfe.de / www.rote-hilfe.de
Yardım ve bağışlarınız için:
Rote Hilfe e.V.
Konto-Nr: 19 11 00 – 462
BLZ: 440 100 46, Postbank Dortmund
IBAN: DE75 4401 0046 0191 1004 62
BIC: PBNKDEFF
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Rote Hilfe/Kızıl Yardım herkesi, nerede olursa olsun,
siyasi baskı ve tecrit politikalarına karşı aktif örgütlenmeye
çağırıyor. Partilerüstü ve süregen çalışan bir dayanışma
örgütü, eylem ve düşünceleri nedeniyle baskıya maruz
kalan herkese dayanışma ve yardımın ulaştırılmasının en
önemli aracıdır. Baskı ve cezaya maruz kalmış bireylere,
politik görüş ve yöntemlerine bakılmaksızın yardım edilmesinin gereği, sürekli bağış ve üyelik aidatları sayesinde
maddi olarak teminat verebilen, ülke genelinde parti- ve
hareketlerüstü bir dayanışma yapılanmasının gerçekleştirilmesidir. Rote Hilfe/Kızıl Yardım, en uzak köyde de yaşasa,
hangi politik çizgide olursa olsun, her kişi ile dayanışmayı
örgütlemek için gereklidir. Rote Hilfe/Kızıl Yardım ülke
çapında baskı ve tecrite karşı direniş için gereklidir. Rote
Hilfe/Kızıl Yardım bu eylemlerin gerçekleştirilmesi için
lazım olan maddi ve politik kampanyalar için gereklidir.
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Her aidat, her bağış bir dayanışma göstergesi olarak
baskı ve şiddet politikalarına karşı direnişe yardım eder.
Rote Hilfe‘nin/Kızıl Yardım‘ın her üyesi aynı zamanda
çeşitli grup, dernek ve örgütlerde çalışmaktadır. Rote
Hilfe‘nin/Kızıl Yardım‘ın tam güçle çalışabilmesinin yolu,
tüm üyelerinin aidatlarını düzenli olarak, aksatmadan
ödemesindedir. Rote Hilfe‘nin/Kızıl Yardım‘ın çalışmaları
herkes tarafından omuzlanmak zorundadır. Bu nedenle ki:
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