Kamuoyu ve Basın Açıklaması
„Deukische Generation“ Yuppileri Allmende üyelerini ve „Uyum? Hayır Kalsın!“
aktivistlerini polise ihbar etti!
21 Haziran Pazar akşamı „Deukische Generation“ adlı grup tarafından yapılan „Sarrazin`nin söylemlerine
karşı hep birlikte“ adlı mitingde, düzenleyicilerin şikayeti sonucunda, Allmende üyeleri ve „Uyum? Hayır
Kalsın!“ kampanyası aktivistleri polis zoruyla miting alanından çıkarıldı ve kısa süreli gözaltına alındılar.
Mitinge ayrica „ha-ber.com“un haberine göre Berlin Türk Veliler Birliği, Berlin Türk Alman Đşadamları Birliği,
Türkiyemspor, Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu, TBB, BTBTM, Almanya Türk Toplumu "Young
Voice TGD" isimli gençlik derneği temsilcileri ve üyeleri de katıldılar.
Herkesi katılıma çağıran miting düzenleyicileri, ihbarcılıkları ve antidemokratik tutumlarıyla farklı düşüncelere
karşı saygısızlıklarını, tahammülsüzlüklerini bu vesileyle ortaya koydular.
Miting öncesinde Allmende üyeleri ve „Uyum? Hayır Kalsın!“ kampanyası aktivistleri bu mitingi, katılımlarıyla
destekleyeceklerini düzenleyicilere bildirmişlerdi. Zaten iki aydır „Uyum? Hayır Kalsın!“ kampanyasını
yürüten Irkçılığa Karşı Platform`da 2009`un Ekim ayında Sarrazin`nin ırkçı söylemlerine karşı yapılan
protestolar sürecinde kurulmuştu.
Allmende üyesi ve „Uyum? Hayır Kalsın!“ kampanyası aktivisti yaklaşık 20 kişi sadece dayanışma amacıyla
ve barışçıl bir biçimde SPD Genel Merkezi önünde yapılan mitinge katıldılar. Yanlarında götürdükleri
pankartı dahi açmadılar, sadece iki kişinin elinde „Uyum? Hayır Kalsın!“ yazan döviz nedeniyle bu Deukisch
Yuppileri miting boyunca tacizlerini sürdürdüler ve uyum konusunda farklı düşünenlere karşı
tahammülsüzlüklerini ortaya koydular.
Allmende üye ve „Uyum? Hayır Kalsın!“ kapmanyası aktivistleri mitingde kendi düşüncelerinin, duruşlarının
ve varlıklarının yasaklanması girişimlerine, gösterilen antidemokratik tutuma karşı çıkınca, düzenleyiciler
hemen polise şikayet ettiler. Hedef gösterilen beş kişi polis zoruyla alandan çıkarıldı ve gözaltına alma
tehditiyle kimliklerine bir süre el konuldu. Bu beş kişi şimdi para cezası tehditiyle karşı karşıyalar.
Deukisch Yuppilerinin bu antidemokratik ve ihbarcı tutumları, onların egemenlerin uyum politikalarının
gönüllü hizmetkarları olduklarını ve bundan nemalandıklarını göstermiştir. Onların „Uyum Zirvesi“ ne davet
edilen tek „gençlik kuruluşu“ olmaları bizleri hiç şaşırtmadı.
Mitingde değişik vesilerle tanıdığımız yaşını-başını almış çok sayıda Türkiye kökenli sosyademokrat görüşlü
kişi de vardı. Bunlar ne yazik ki, hem mitingi düzenleyen gençlerin antidemokratik ve ihbarcı tutumlarına
karşı, hem de polis zoruna karşı sessiz kaldılar. Böylelikle de yapılan bu yanlışlığı onaylamış ve desteklemiş
oldular.
Her ne kadar mitingi düzenleyen gençlerin bir kısmının CDU`ya yakın olduğu söylense de, SPD
milletvekilinin konuşturulması, yapılan konuşmalardan SPD`den partimiz diye bahsedilmesi bu etkinlikle
SPD`yi aklamayı amaçladıkları ve bu partiye yakın oldukları açıkca görüldü.
Yaşadığımız bu olay ve maruz kaldığımız bu korkunç haksızlık, Deukisch oportonistlerinin kötü ve yanlış bir
biçimde „uyum“ sağladıklarının da bir göstergesi olmuştur.
Deukisch Yuppileri Sarrazin`nin ırkçı söylemerinde ki „meyva-sebze satıcılarından“ kendilerini belliki
ayırıyorlar. Onlar Sarrazin`nin bu ırkçı söylemlerinden ziyade, anlaşılan kendilerinin de yanlışlıkla bu „alt
sınıflarla“ aynı kefeye konulmalarından rahatsız olmuşlar ve kendilerini saldırıya uğramış hissetmişler.
Onların „ırkçılığa karşı bu açık pozisyon alışlarının“ laubali ve aroganzca bir şovdan ibaret olduğu ortaya
çıkmış ve bu tutumlarıyla da ileride bir gün bakan, başbakan olduklarında insanların sakınması veya
korkması gerekecek şeyler yapabileceklerini göstermişlerdir.
Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı ayrımcı, dıştalayıcı ve antidemokratik tutuma sahip olanlar mücedele
edemezler. Onlar ancak böylesi şovlar yaparlar. Bizler ise, her türden ayrımcılığa, dıştalamaya ve ırkçılığa
karşı eşit, özgür, demokratik başka bir yaşam mücadelemize devam edeceğiz.
Bu vesileyle “Deukische Generation“ adlı grubun bu antidemokratik, ihbarcı tutumunu protesto ediyor ve
onları demokratik kamuoyunun vicdanına havele ediyoruz.
Berlin, 22.6.2010

Allmende e.V.- Alternatif Göçmen Politikaları ve Kültürevi
„Uyum? Hayır Kalsın!“ Kampanyası
Daha fazla bilgi:
www.allmendeberlin.de, www.integration-nein-danke.org

