
Tarih:          Cumartesi, 10 Aralık 2011 (Uluslararası İnsan Hakları Günü)
Başlangıç:  Saat 11, Karl Liebknecht Straße, Alexander Platz- MARX- ENGELS FORUM
Bitiş:           13.30, Platz des 18. März

Şimdi Sokağa Çıkma Zamanıdır!

Ne yazık ki, Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Yunus Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgari-
des, Mehmet Kubaşık ve Halit Yozgat, 2000 ile 2006 yılı arasında neo-faşist katil çetelerin hunhar suikastlarının kurbanı oldular.

Ancak bazı Alman politikacıları ve Alman medyası el ele verip, aşırı sağcı bir örgüt olan “Nasyonal Sosyalist Yeraltı Çetesi“‘nin (NSU) 
işlediği cinayetlere işaret ederek, bir kez daha Almanya’daki yaygın ırkçılığı aşırı sağ sıra dışı örgütlerle sınırlı bir sorun olarak göster-
meye çalıştılar.

Artık gerçekleri masaya yatırmanın zamanı gelmiştir!

Aşırı sağ ve ırkçı örgütlerin soruşturmaların dışında bırakılması, Neonaziler ile Alman İstihbarat Teşkilatı arasındaki işbirliğinin ser-
bestçe yürüyebilmesine olanak tanımıştır. Federal Hükümet ve Eyalet Hükümetleri, „Aşırılık Maddesi“‘ne dayanarak sözüm ona sol ve 
islamist şiddete karşı gereksiz önlemler almaktan sakınmazken, ırkçı saldırılara seyirci kalınmıştır. 

Irkçılık, hür-demokratik düzenin “aşırılara“ karşı korunması adı altındaki uyarılarla, bireysel bir suç boyutuna indirgenmektedir. 

Bizler bu  ikiyüzlü politikalara karşı çıkıyoruz!

Sadece devlet ve devlet aygıtları değil, politikacılar da sınıfta kalmışlardır. Kurumsal ırkçılık, devlet kurumlarının koridorlarında 
palazlanırken, gündelik ırkçılık ise dilimize ve kafalarımıza kazınmaktadır. Irkçılık günlük hayatın içine öyle bir yerleşmiştir ki, çekilen 
tüm acılara ve tüm saldırılara rağmen pek çok insan farkında olmadan ona karşı kayıtsız kalmakta ve susmayı eğilimindedir. Irkçılık, 
NSU’nun cinayetlerinden ibaret değildir. Aksine kökleri çok daha derinlerdedir.                      

Artık yeter! Sokağa çıkıyoruz!

Almanların ve göçmenlerin bölünmesine ve birbirlerine düşman edilmesine ancak dayanışmamızı güçlendirerek                                     
ve hep birlikte örgütlenerek karşı koyabiliriz. 

Irkçılığa ve cinayetlere karşı omuz omuza!
Kurumsal ırkçılığa son! Günlük hayattaki ırkçılığa son!

Irkçılık tüm insanlığın sorunudur! Tek çözüm birleşmektir!

Irkçılığa karşı ulusal düzeyde kapsamlı bir mücadele planı talep ediyoruz!
Taleplerimiz:
•	 Irkçı söylemlere ve saldırılara karşı tutarlı cezai yaptırımlar getirilmelidir.
•	 Tüm ırkçı cinayetler acilen ve eksiksiz bir şekilde aydınlatılmalıdır.
•	 Tüm Nazi örgütleri dağıtılmalıdır.
•	 Irkçılığın her türüne karşı tavizsiz karşı konulmalı, gerekli ön tedbirler alınmalıdır.
•	 Almanya’nın bir göç ülkesi olduğu anayasaya konulmalıdır.
•	 Göçmenlerin haklarını kısıtlayan mevcut „Yabancılar Yasası“ kaldırılmalı ve zorluklar içerisinde yaşayan, yıllardır siya-

sal ve hukuksal haklardan mahrum bırakılan  göçmenlerin talepleri güvence altına alınmalıdır.
•	 Ayrımcı ve dışlayıcı entegrasyon kampanyasına bir son verilmelidir.
•	 Irkçılığa ve faşizme karşı yapılan çalışmalar desteklenmeli ve bir suç unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

Eşitlikçi, dayanışmacı ve özgürce birlikte yasamak için:
Herkesi bu yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz!
Acımızın ve direnişimizin sembolü olarak kolumuza beyaz bantlar takacağız!
Lütfen bu çağrıyı tüm yakınlarınıza ve çevrenize duyurunuz!

Yürüyüş çağrısının sorumlusu:
Sanchita Basu
Elena Brandalise
Tel. 030 61658755

“Irkçılığa Karşı Ortak Mücadele“ Yürüyüşüne Çağrı


