
 
 

CONVOCATÓRIA PARA MANIFESTAÇÃO: Liga contra o racismo 

 
• Data: Sábado, 10 de Dezembro de 2011 (Dia Mundial dos Direitos Humanos)  

•    Início: 11 horas,  Karl-Liebknecht-Straße na Alexanderplatz -   junto ao Marx-Engels Foru 

• Fim: 13:30 horas,  Platz des 18. März 

Sair à rua agora! 
 

Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Yunus Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros 
Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat foram, entre 2000 e 2006, assassinados a sangue frio por neo-
fascistas. 
  
Está na altura de chamarmos as coisas pelos nomes!  
 
O fato de, por trás dos assassínios, estar o grupo de extrema-direita  „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) 
(„Clandestinidade Nacionalista“), é utilizado pelos políticos para, uma vez mais, remeter o problema do racismo 
para grupos marginais de direita extremista.  
 
Uma interligação mortal entre neo-nazis e orgãos de segurança, pôde tranquilamente causar danos gravíssimos, 
sem que houvesse investigações sobre motivos de extrema direita e racistas.  Para reconhecer o racismo como 
fenómeno do quotidiano, há que se ocupar das estruturas que o permitem e que, tacitamente, à custa de outrém , 
são vividas.  
 
Equanto o governo federal e regional, com base na „Extremismusklausel „ („Cláusula sobre o extremismo“), 
despacha medidas contra o suposto terrorismo de esquerda ou islâmico, há, na Alemanha, pessoas a serem 
mortas por motivos racistas.  Neste contexto, a  exigida defesa, contra „Extremistas“, dos princípis básicos 
liberais-democráticos, serve para classificar o racismo como sendo um problema de criminosos isolados 
 
Nós queremos oposição a esta política! 
 
Não foram só os políticos que falharam, mas sim o Estado e todo o seu aparelho. O racismo institucional domina 
os corredores da Administração, o racismo do quotidiano, revela-se na nossa Língua e nas nossas estruturas de 
pensamento. O racismo não começou com os assassínios cometidos pela NSU; ele está profundamente 
enraizado nas cabeças.  
 
Há que agir! 
 
Nós opomo-nos à falta de solidariedade e à clivagem; juntos podemos organizar-nos ! 
 
NÃO ao RACISMO e SOLIDARIEDADE com as vítimas! 
  
Fim ao racismo institucional! Fim ao racismo do quotidiano!  
 
Interfira, porque o racismo diz-nos respeito a todos! 
 
Participe na manifestação!  
 
Como símbolo de luto e resistência usaremos uma braçadeira branca.  
 
Pessoa de contato: Sanchita Basu 
 
Elena Brandalise 
Tel. 030 61658755 
Fax. 030 61658756 
info@mrbb.de 


