Lütfen bize ulaşın:

Dronlar savaşi ve kaçiş
Dronlar (insansız, uzaktan kumandalı hava taşıtı) son zamanlarda giderek artan
askeri amaçları için kullanılmaktadır. Örneğin; aydınlatma ve gözetleme, kontrol
amaçlı ve hava darbeleri gibi özellikle İngiliz ve US Amerikan uzaktan
kumandalı öldürme amacli savaş dronları Predator ve Reaper türleri
bilinmektedir. Özellikle Hellfire (hava-zemin) roketleri zamin hedeflerini ateşe
tutar (bombalar).

Biz Rosa – Luxemburg
Initiative Bremen (Rosa –
Luxemburg Vakifi Bremen)
son yıllarda bu konu
hakkında yoğun çalışmalar
yaptık. Ülke çapında konu
ile ilgili sunumlar yaptık.

Image source: Drone Survival Guide http://www.dronesurvivalguide.org

Amacımız mağdurların bakış açısını (bu tür savaşları) paylaşmak ve onlara ses
vermek. Almanya’ya yeni gelen mültecilerin bu konu hakkındaki tecrübelerini
öğrenmek ardından sonuçları belgelemek istiyoruz. Şahitler raporlarının hangi
şekilde olacağını (video ses kaydı )ve kamu oyuna duyrulacağını kendileri karar
vereceklerdir. Amacımız Dron Savaş mağdurlarının sesini daha net ve açık bir
şekilde kamu oyuna duyurmaktır. Özellikle bu konumda mağdur olan kimselerin
konuşması taraftarıyız.

- Eğer bu Dron operasyonları ile karşılaştıysanız veya bu konu hakkında
görüş ve ve düşünceleriniz varsa bunları bizimle paylaşmak isterseniz
bize ulaşın, keyifli ve rahat bir ortamda sizleri dinlemek isteriz. Bunun
hangi şekilde olacağına kendiniz karar verin.
- Bu eylemci, konu ile ilgili mağdur, gönüllü yada mesleki tecrübeleriniz
varsa bize yardmcı olmanızı veya bu konu hakkında tanıdıklarınız varsa
eğer, onlarla iletişime geçmek isteriz. Sizlerle bu projede çalışmayı
sabırsızlıkla bekliyoruz.
Buluşma yeri:
Perşembe, 16.Haziran 2016, saat 18:30 Bremen´de
Rosa Luxemburg Stiftung Bürosu Bremen, Breitenweg 25, 28195 Bremen
(3.kat)
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Güvenli İletişim: şifreli iletişim için, bize başvurmanız gerekir Off-the-Record
Messaging (OTR) via XMPP. Bize böyle ulaşabilirsiniz Jabber-ID:
rosalux@jabber.ccc.de (Lütfen twitter veya SMS yoluyla bilgilendirin, online
olamız için.

