
 

 
 
Çağrı 
 
Irkçılara bir karı ş yer bile fazla! Berlin‘deki seçim etkinliklerini 
engelleyelim! 
 
Irkçı parti „Pro Deutschland“, kendilerini „ hırist iyan Avrupa‘nın haçlı 
ordusu ilan edenler,anti-islamla ştırma kongrelerini  seçim kampanyalarının 
en önemli toplantısı olarak Berlin‘e ithal etmek is tiyorlar. 
 
Bu,Köln‘de iki defa sivil toplum protestoları ile e ngellenmi şti. 
 
NPD, DVU ve Republikaner‘lerin geri dönü ş olana ğı aradıkları,Pro Köln‘ün 
Berlin versiyonu, tam da Berlin’de göçmenlere kar şı kı şkırtma yöntemi ile 
avrupa sa ğ popülist partilerin seçim ba şarıları ile ba ğlantılandırmak ve 
Eylül ayındaki seçimlerde oy toplamak istemektedir.  Bu niyeti „Die 
Freiheit/ Özgürlük“ partisindeki sa ğ popülistler Geert Wilders (PVV, 
Hollanda), Oskar Freysinger (SVP, Isvicre) ve Rober t Spencer (JihadWatch, 
ABD) gibi ırkçıları 3 Eylül‘deki seçim toplantısına  davet ederek 
izliyorlar. „Die Freiheit“ Partisinin, bunun yanısı ra kendilerini yurtta ş 
inisiyatifi diye adlandıran ırkçı „Pax Avrupa“ veya  ırkçı web sayfası ile 
ortak noktaları ve bireysel ba ğlantıları da biliniyor. Parti ba şkanı Rene 
Stadtkewitz, Geert Wilders‘i geçen sene Berlin‘e da vet etmi ş ve Pankow- 
Heinersdorf yurtta ş inisiyatifinde (Ipahb) ırkçı cami yapımına kar şı 
kampanyasında belirleyici bir rol oynamı ştı. Bu iki parti de ilk kez Berlin 
seçimlerine katılacaklar. 
 
Bunlar, „ Islam‘ın ele ştiri“ bahanesi ve dü şünce özgürlü ğü tartı şması 
kisvesi altında varolan önyargıları kullanıyor ve ı rkçılı ğa ço ğunluk 
kazandırmaya çalı şıyorlar. Güya islamla ştırma ve yabancıla şma korkularını 
ayyuka çıkarmaya,körüklemeye ve tahrik etmeye çalı şıyorlar. „ İslam 
düşmanlı ğı“ resmi üzerinden „kültürler sava şı“ konstrüksiyonu, tüm halk 
gruplarını sosyal sorunlarının günah keçisi olarak damgalamaya hizmet 
etmektedir. Yalnız günümüzde de ğil, ama krizlerin ve sosyal çeli şkilerin 
üst düzeye çıktı ğı son yıllarda, böylesi bir propaganda verimli bir toprak 
bulmaktadır. Çünkü sosyal dü şüş korkusu büyümektedir. Bunun sonucu, tüm 
tabakalarda, tüm toplumsal alanlarda, bölünme ve da yanı şmanın yok 
olmasıdır. Böylece tüm sosyal gruplar birbirleri il e kar şı kar şıya 
getirilmektedir. Bütünsel sosyal sorunlar ve geli şmeler sa ğ popülistlerce 
basitle ştirilerek, genelle ştirilerek ortaya konmakta ve basit çözümler 
önerilmektedir. Tüm bunlar halkın bir kısmı tarafın dan ama aynı zamanda 
politika ve medya tarafından severek kapı şılmakta ve kullanılmaktadır. 
Sosyal sorunlar böylece bireyselle ştirilmekte ve sosyal dı ştalama, ırkçılık 
ve sosyal şovenizm ma ğdurları içinde bulundukları durumdan kendileri 
sorumlu tutulmaktadır. 
  
Neoliberal kullanma mantı ğı, insanları, çalı şabilirliki anlamında toplumsal 
yarara  ve kendilerini, sözde ço ğunlugun dayattı ğı normlara tabi kılmaya ne 
kadar hazır olundu ğuna indirgemektedir. Irkçılık ve sosyal şovenizm ile 
birlikte yararlılık tanımı, „yararsız“, „de ğersiz“, „ uyum iste ğinde 
olmayan“ insanlar konstrüksiyonunun dü şünsel temelini olu şturmaktadır. 
Böylece bu insanlar sosyal bir yük olarak dı şlanabileceklerdir. Ma ğdurlar, 
devletin keyfi baskıları, disipline sokma önlemleri  ve yurtta şlık 
haklarının sınırlandırılması ile dı ştalanmakta ve suça itilmektedirler. 
Buna kar şın esas nedenler, bu nedenleri ortaya çıkaranlar ve  bundan kazanç  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
sağlayanlar, toplumsal sorunlar ve toplumsal zenginli ğin şimdiye kadar 
oldu ğu gibi a şağıdan yukarıya da ğılımın üstü örtülmektedir. Sa ğ popülistler 
bunu kullanmakta ve bu, sa ğ popülizmi geli ştirmektedir. 
 
Berlin seçimlerine katılacak olan sag popülist ve ı rkçı partiler küçük de 
olsalar tehlikelidir ve tehlikeli kalacaklar. Bu ko nuda şimdiye kadar ki 
yarım yamalak seçim kampanyaları bizleri yanıltmama lıdır. Yalnızca 
varolmaları bile ırkçı ve sosyal şovenist içeriklerin politika ve medya 
tarafından gözle görünür çekilde kabul görmelerine ve kamusal bir 
meşruiyete yolaçmaktadır. Irkçıların herkese açık seçi m kampanyalarına i şte 
bu yüzden itiraz ve direni ş gereklidir.  
Tüm Berlinlileri, geni ş destek ği olan „ ırkçı tahrik ve sosyal dı ştalamaya 
kar şı birlikte harekete geçelim“ kampanyasını güçlendir meye ve planlanan 
kar şı etkinliklere katılmaya ça ğırıyoruz.  
Burada kamuya açık yerlerin ırkçılı ğın ve sosyal şovenizmin 
yaygınla ştırılması için kullanımının engellenmesi için sivil  itaatsizlik 
eylemleri sözkonusudur. Irkçılı ğa ve Sosyal Şovenizme Kar şı – Dayanı şmacı 
Bir Toplum İçin!  
 
Etkinlikler:  
Deği şiklikler, detaylar ve kampanyanın di ğer etkinlikleri ile ilgili olarak 
lütfen Kampanya’nın internet sayfasını ziyaret edin iz! 
 
25 A ğustos: Saat 10.30 ver.di Berlin/ Basın açıklması, K öpenicker Straße 
30, 10179 Berlin, Oda 6.01 
       Saat 19.00: Bilgilendirme toplantısı (ver.di `ye ba şvuruldu) 
 
26 A ğustos: Saat 18.00 Yürüyü ş „Özgürlük seçilemez!“, Boxhagener Platz 
 
27 A ğustos: Saat 09.00 „Anti-islamla ştırma kongresine“ kar şı eylemler, 
Bulu şma yeri: Alle der Kosmonauten 28, „Pro Deutschland“ ´in bürosu 
 
28 A ğustos: Saat 09.00 „Pro Deutschland“`ın yürüyü şünü engelleme yürüyü şü,  
Bulu şma yeri: Potsdamer Platz (pek çok yerde ba şvuru var) 
 
03 Eylül: Saat 12.00 Wilders/ Freysinger ve Spencer ´in konu şmalarının 
engellenmesi 
 
06 Eylül: Saat 15.00   
Antira-Konseri – Irkçı saldırı kurbanları yararına!  Kottbusser Tor 
 
Destekleyenler:   
 
Dota Kehr ve die Stadtpiraten 
Nachlader 
Transsylvanians 
Radio Havanna 
Bolschewistische Kurkapelle 
Too Funk Sistaz 
Daad 
Mal Eleve solo von Irie Revoltes 
"Beauty Division" DJ-Set  
 
Daha geni ş bilgi ve güncellemeler için 
 
http://zusammenhandeln.blogsport.eu  
veya Facebook: Kampagne Zusammen handeln 

 


