
Mumia Abu-Jamal´ı öldürmek istiyorlar. Ama „Joint Acti-
on by US ALL“ („Bütün Amerika’da aksiyona katıl“) ha-
reketi bunu önleyebilir. Afro-Amerikalı gazeteci Mumia 
Abu-Jamal yaklaşık 27 yıldır Pennsylvania, Amerika 
Birleşik Devletlerinde politik nedenlerden dolayı  idam 
edilmek için ölüm hücresinde tutuluyor!  Onun davası ve 
cinayete mahkumiyeti, yargının ırkçı ve adaletin sınıf-
sal işlediğinin en tipik örneklerinden bir tanesidir. Yargıç 

Başkan Mumia`nın kendi savunmasını yapmak için talepte bulunduğu yardım 
talebini reddetmiş ve onu  “Zenci” diye itham etmiştir. Bunun yanında Savcı, jüri 
üyelerinin neredeyse tamamını, sadece muhafazakâr, beyaz erkeklerden seçip 
devamında sanığı azılı, duygusuz ve de “aşırı Solcu” bir katil olarak portrelemiş-
tir. Irkçı ve politik baskı ile lekelenmiş bu kusurlu ve adaletsiz davada eski Black 
Panther Party (Kara Panterler Partisi) sözcüsü Mumia`ya hiçbir şans tanınma-
mış ve göz göre göre ölüme mahkûm edilmiştir. 

İdamı beklerken hapsedilmenin dayanılmaz koşulları ve bunun verdiği o daya-
nılmaz işkenceye rağmen Mumia, ne pes etmiş ne de haklılığını haykırmaktan 
vazgeçmiştir. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen Mumia, geri adım atmamış 
Kapitalist Sistemin adaletsiz yargısını eleştirmiş ve de bunu sürekli olarak yazıp 
yayınlamıştır.

 NEDEN MUMİA ABU JAMAL´I DESTEKLİYORUZ?

►Çünkü verilen idam cezası ırkçıdır: İdama mahkum edilmiş olan tutukluların 
yarıya yakını Afro-Amerikandır. 
►Çünkü verilen ölüm cezaları yoksullara yöneliktir: Mahkumların %90 ı alt ta-
baka ve yoksullardan ibarettir.
►Çünkü Mumia Abu Jamal hem yoksul hem de Afrika kökenli olup kendini ger-
çek anlamda savunmak için gerekli maddi desteği bulamamış ve adil şartlarda 
yargılanmamıştır! İşte bu temelde Mumia sadece birçok örnekten bir tanesidir. 
Ve onun davası binlere örnek teşkil edebilir.

Sonuç olarak o, yetkililer için siyasi girişimci ve güçlü olan diş geçirilemeyen bir 
engeldir. Mumia geçen bu 27 yıllık mahkumiyetinde sadece kendi özgürlüğü 
için değil, ama dünyadaki tüm idamlara karşı yorulmadan mücadele etti. Mah-
kumiyetinden önce Radyo gazeteciliği zamanında ona “Sessizlerin Sesi” ünvanı 
verilmişti, çünkü Mumia seçilmişlerin medyasında kendilerini ifade etmek için 
yer bulamayan Mahkumların ve de bu toplumda konuşmak isteyen ama sesini 
duyuramayan çoğunluğa bir ses ve de yüz olmuştur. 2009 Nisan ayında ABD 

HEMEN ACİL PROTESTOLAR TERTİPLEYiN!



Yüksek Mahkemesi verdiği şu karar 
zaten Amerikada yaşayan herkesin 
“Mumia İstisnası” olarak inandığı ger-
çeğini bir kez daha ortaya koymuştur: 
Yargının tasarımı ve siyasi ustalığı 
için bir engel söz konusu olduğun-
da var olan bir kanun veya prose-
dür yeniden yorumlanır veya sadece 
göz ardı edilir kısmını Mumia’yı ce-
zalandırmayı reddettiği halde bunu 
Mumia’yı cezalandırmak için kullan-
mışlardır. Nisan 2009’dan sonraki 
Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi 
Mumia’nın yeniden yargılanmasının 
gerekli olmadığı kanaatine varmış ve 
bunu son karar olarak kesin ilan et-
miştir. Şimdi artık Sonbahar’da sade-
ce bir ek son Yüksek Mahkeme kararı 
bekleniyor. Bu mahkeme artık sadece 1982’de verilmiş olan ölüm cezasının 
teyit edilip edilmeme, hangi durumda savcılık onun ölüm cezasını onayacak ya 
da sadece ömür boyu hapiste kalmak şartıyla yaşamasına izin verecek yeni bir 
jüri almak hakkına sahip olacağının mahkemesidir. Bu hayati önem arz eden 
kararda Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, hukuk skandalı olan ve siyasi 
hükümlü olan Mumia Abu-Jamal ile ilgili kararı sadece iki kelime ile yorumla-
makla yetinmiştir. Zaten kamuoyu tarafından bilinen: “Mumia’yı ya öldürecekler 
ya da ömür boyu ölene dek onu hapse tıkayacaklar” kanaatini doğrular nitelikte 
olan, “Talep reddedilmiştir” demekle yetinmiştir. İsmi aka olan Philadelphia’daki 
Bölge Savcılık Ofisinin savcısı Mumia’nın idamının gerçekleşmesi uğrunda bü-
tün imkanlarını ve gücünü sonuna kadar zorlamıştır. Avukat Robert R. Bryan’a 
göre Mumia’nın hayatı bütün tutukluluk süresi boyunca şimdiki kadar tehlikede 
olmamıştır. Şimdiye kadar idam kararınin imtazı iki kere, 1995 ve 1999`daki 
dünya çapında ki protestolar ile engellenmiştir.  Bu kez de sadece geniş ve 
uluslararası dayanışma protestoları devlet eliyle öldürülme kararı verilmiş olan 
Mumia’nın idamını imkansızlaştırabilir. Hiç şüphesiz Mumia’nın savunma grubu 
bu idamı durdurmak için gerekli olan bütün yasal yolları zorlamayada devam 
edecektir. Ama hukuk önünde ne olursa olsun Mumia’nın kendisi, savunma gru-
bu ve bütün dünyadaki destekçileri biliyor ki, bu dava duruşma salonunda değil 
ancak sokaklarda kazanılabilir. 

Amerika’daki dayanışma hareketinin şu anda yürüttüğü bir başka metot ise 
Obama yönetimi üzerinde siyasi baskı oluşturmaktır. Tabi ki Birleşik Devletler 
yönetiminden, siyasi bir tutuklu için adil bir yargılama beklemek, ırkçı kriminal 
Birleşik Devletler yasasından medet ummak, gerçekle bağdaşmayan bir yakla-

şımdır. Yine bunun yanında Birleşik Devletler’de ki bu dayanışma hareketinin 
çabası, kamusal alandaki bu net olan – yani mahkemelerdeki ırkçı uygulamala-
rın – hükümeti seçimlerde verdiği “değişim” vaatlerine sadık olmaya (ki sonuna 
dek sözde kalan) bu yönde sorumlu olmaya, tavır almaya zorluyor. Bunu ge-
rektiren birçok etkenlerden bir tanesi de, yetkililerin talebi üzerine Büyük Ulusal 
İnsan Hakları Organizasyonu olan NAACP in sunduğu, dolaylı olarak Mumia 
Abu-Jamal’ın davasını da içeren “insan hakları soruşturması” raporunda belge-
lenen birtakım mahkemelerin gidişatındaki ırkçı tutumdur.

DAYANIŞMA BİR SİLAHTIR! ACİL PROTESTOLAR YAPIN!!!
    HAREKETE GÜÇ KATIN!!!
Birleşik Devletler’deki aktivistlerin talep ettiği büyük ve güçlü destek, dünya ça-
pında dayanışma hareketi Mumia’ya nasıl bir katkıda bulunur? Mevcut coğraf-
yamızda Obama Yönetimi üzerinde nasıl siyasi bir baskı oluşturabiliriz?

    HÜCREDEKİ MUMİA’YA YAZIN!

Farklı ülkelerden Mumia’ya ne kadar çok posta giderse o kadar önemlidir. 
Mumia’ya gönderilmiş olan postaların yetkililer tarafından titizlikle incelendiğin-
den beri, bir çeşit sessiz protesto  gösterisi mahiyetindeki Mumia’nin posta-
sını dolduran yollanmış mektupların her biri yargı ve yetkililer tarafından şüp-
hesiz dikkate alınıyor. Bunu yaparak 27 yıllık hücre hapsinde ölümü bekleyen 
Mumia’yı unutmadığımızı ve mahkemenin ne yapmak istediğini çok iyi bildiğimi-
zi onların her adımını büyük bir titizlikle izleyeceğimizi göştermiş olacağız. Adım 
adım Mumia’ya nasıl yardım edeceğimizle ilgili sayısız birçok yararlı öneri var. 
Ama aynı zamanda ABD’deki ırkçı kriminal adaleti Mumia’ya verilen bu ölüm ce-
zasını yeniden gözden geçirmesine cesaret verecek, ses getiren güçlü ve top-
lu protestolara ihtiyacımız olduğunu bilmek zorundayız. Rote Hilfe Mumia’nın 
koalisyon destek gruplarıyla beraber Mumia Abu-Jamal’in hayatı ve özgürlü-
ğü ama aynı zamanda idamın kaldırılması için herkesi Berlin’de ülke çapında  
gösterilere davet ediyor.  Bu protesto Mumia’nın gelecekte muhtemel idamının 
gerçekleşeceği son Cumartesi günü yer alacak. Kesin tarih bilinir bilnmez he-
men duyurulacaktır. Savunmanın başarılı yasal temyizi  ve ulusal dayanışma 
hareketi tarafından yapılan büyük kitle gösterileri  neticesinde 1992 ve 1995’teki  
Mumia’nin ilk iki infazının ertelenmesiyle sonuçlanan  durum ile şuanda hala 
bütün dünyadaki devam eden Birleşik Devletler elçilikleri ve enstitüleri önünde  
yapılan  kitle gösterileri karşılaştırıldığında, 1990’lardakinden farklı, daha karar 
sağlayıcı  olarak yasal yürütmeyi durdurma girişiminin başarılamayacağı tezin-
den farklı olarak,  Mumia’nın  yasal temyiz hakkının halledildiği anlamına gelir.

Bu davayla ilgili, Mumia’nın ölümüyle sonuçlandırılmasını kendilerine farz bilen 
ABD yargısı ve arkasındaki siyasi güçlere karşı „Özgur Mumia” hareketi, sonuç 



olarak merkezi bir buluşmaya çağrıda bulunuyor: Mumia’nın ölüm cezasının 
ilanından sonraki üçüncü günde, gündüz saat 12.00’de (şayet uygun değilse 
daha sonraki saatlerde’de olabilir). Birleşik Devletler’de ki yönetime ait kurumlar 
ve buna bağlı ABD şirketleri gösterilerin ve sivil itaatsiz eylemlerinin açık hedefi 
olmalıdır.  Mumia’nin idamına yeşil ışık yakacak olan veya savcıyı yeni bir ceza 
davasına zorlayacak iki ihtimalide mümkün olan kararı verecek ABD Yüksek 
Mahkemesi’nin ne zaman ilan edeceğini kimse bilmiyor. Bilinen tek şey kara-
rın 5 Ekim’den sonra açıklanacağıdır. Mumia’nın idam cezasının onaylanma-
sı halinde Pennsylvania Valisi’nin idam cezasını onaylaması ve idam gününü 
belirleyip imzalaması arasında çok kısa bir zaman dilimi vardır. Devlet desteği 
altındaki bu “Yargı Cinayetine” karşı direnç gösterilerini düşündüğümüzde bile 
çok geç olduğunu şimdiden varsayabiliriz. Ama eğer bu en kötü ihtimale karşı 
hazırlıklar şimdiden başlarsa, siyasi baskı olumlu sonuçlarını verecek!!! 
O halde daha ne bekliyoruz?

 SEN OLAMADAN BU İŞ EKSİK KALIR!!!

Acil eylem başlat, gösteri düzenle! Sesini duyur, aktif rol oyna!
İdam günü kesinleştikten sonra hersey çok çabuk gelişir. Buna karşı kitle gös-
terileri organize edilip hemen gerçekleştirilmeli ve herşey önceden yerli yerine 
oturtulmalıdır. Herşeyden önemlisi bu yerinde seferberliğe etki edecek tek şey 
binlerle ifade edilecek insanların katılımı ve desteklemeleridir.

DAYANIŞMA BİR SİLAHTIR!!!
MUMIA ABU-JAMAL’IN YAŞAMI VE ÖZGÜLÜĞÜ İÇİN!!! 
HİÇBİR DEVLETİN TUTUKLULARI ÖLDÜRMEYE HAKKI 
YOKTUR – ÖLÜM CEZASI HERYERDE KALDIRILSIN!
LEONARD PELTİER’E ÖZGÜRLÜK!
BÜTÜN SİYASİ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK!

Mumia’nın idam cezasının onaylanmasından  3 gün sonra gündüz saat 12:00’de 
(gerekiyorsa birgün sonra da olabilir). Nürnberg, saat 18.00’de Lorenzkirche’de, 
planlanan idamın infazından bir önceki Cumartesi günü ABD elçiliği önünde 
Ulusal Protesto. Saat 2’de, Oranienplatz, Berlin.

EVET YAPABİLİRİZ! Mumia’ya Özgürlük! İdamı kaldırabiliriz! 
MUMİA’NIN HAYATI VE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN!

Otobüs  biletlerini “Schwarze Katze”, Mittlere Kanalstr. 19, 90429 Nürnberg ad-
resinden temin edebilirisiniz.


