
Dortmund inatla tavır sergiliyor!  
Faşizme ve savaşa bir daha asla!

5 Eylül 2009 tarihinde Nazilerin Dortmund`da yapacakları yürüyüşe karşı 
Antifaşistler tarafindan Almanya capında bir yürüyüş düzenlemektedir.

Dünya barış günü vesilesiyle Faşistler 5 inci seferdir Dortmund`da yürüyorlar. Faşistler 5 
Eylül 2009 tarihinde Ruhr bölgesi metropollerde yapılmak üzere „Milliyetçi Barış Günü“ 
ismi altında Avrupa çapında seferberlik çağrısında bulunmaktalar. Bu yürüyüş „otonom 
milliyetçiler“ in Almanya genelindeki en önemli etkinliklerinden biri haline gelmiştir.

Son yıllarda yabancılara, solcu genclere, solculara ait kitaphanelere buluşma merkezle-
rine ve antifaşistlerin evlerine yapılan saldırılar büyük çapta çoğalmıştır. Özellikle Alman 
Sendikalar Birliği olan DGB´nin yaptığı 1 Mayıs yürüyüşünde, yaklaşık 400 kişiden oluşan 
Neonazilerin saldırısına uğramıştı, Faşistlerin yaptıkları saldırıda en çok mağdurları Kürt 
ve Türk sendikacıları olmuştur, onların Dortmund`da ne kadar geliştiklerini göstermekte-
dir. Işçi hakları ve uluslararası dayanışma için verilen mücadele 1 Mayısın amacı olduğu 
gibi dünya barış günün de amacı olduğundan dolayı onların bunlara karşı kinleri büyüktür.

Dortmund bizim kentimizdir, diyor naziler, Biz ise: Asla diyoruz!

Senelerden beri Nazilerin zararsız olduklarını söylemekle yetinen polis ve politikaci-
lar, onların güçlenmelerine katkı sunmuştur. 2000 yılından beri Neonaziler 4 cinay-
et işlemistir. Bunlardan 3 polis memuru Michael Berger isimli Neonazi tarafından 
kurşunlanarak öldürülmüş ve Thomas Schulz ismindeki pank ise tarafından bir neona-
zice bıçaklanarak katledilmiştir. Herşeye rağmen polis kendi çizgisine sadık kalmıştır. 
Nazilerin yürüyüşlerine olanak sunmuş ve antifaşistlerin yaptıklari karşı yürüyüşleri ise 
engellemiştir.

1 Mayis`da yapılan saldırıda görüldüğü gibi nazilerin Dünya Barış Gününde yürümeleri de 
aynı şekilde bir pravakasyondur. Dünya Barış Günü, 1 Eylül 1939 tarihinde faşist nazi-
lerin Polonya`ya saldırmakla talan ve yok etme savaşını başlatarak sonuçta 50 miliyon 
insanın öldürülmesini hatırlatan bir gündür. Son yıllarda hatta naziler bile Dortmund`un 
sokaklarına dökülerek „savaşa asla“ şiarii´yle yürüyüş düzenliyorlardı. Tabi ki şunu da 
ekleyerek: „ galibiyetimizden sonra“ yani „milliyetci sosyalizm“ in galibiyetinden sonra.



NSDAP (Alman Milliyetci Sosyalist Işçi Partisi) nin geleneği ile Alman Neonazilerin duruş 
sergiledikleri gayet açıktır. Ardında öldürdükleri 17 miliyon sivil insanın cenazelerini 
bırakan dönemin Sovyetler Birliğine karşı ve barbarca yahudilerin yok edilmesini hedef-
leyen emsalsız savaşı savunmaktalar Neonaziler. Onlar askeri gücü ve SS lerin yaptıkları 
vahşeti inkar ediyorlar. Pankartlarinın üzerinde „dedemiz bir kahramandı“ cümlesini 
yazmaktalar.

Sosyal ve antikapitalist demogojilerle, özellikle de ekonomi çöküntünün olduğu döneml-
erde insanlariin işiz, perspektivsiz, umutsuz kalma ve istikbal korkusu taşıdıkları durum-
larda onlar „Barış Melekleri“ olarak göstertirilip puan toplamaktalar. Buna karşı kapi-
talizm, faşizm ve savaşla bağlantılık ilişkilerini açıklaması durumu anlaşılır hale getirir. 
Tarihi çarpıtanları engellemeliyiz!

Biz değişik politik çizgilerden, değişik düşüncelerden gelen ve değişik yaşlarda olan 
antifaşistleri birleştiren Buchenwald`daki yemindir: „Nazileri kökünden söküp temizle-
mek bizim parolamızdır. Yeni bir dünya, barışın ve özgürlüğün inşası hedefimizdir.“ Onu 
hişetmek siyasi sorumluluğumuzdur. Biz, Almanya`nın, Amerika Birleşik Devletlerinin ve 
NATO´nun agresiv savaş politikalarını aynı şekilde ırkçı, islam düşmanlığını ve antisemi-
tizmi iceren neonazilerin eylemlerini ve devlet ırkçılığını kınıyor onlara karşı mücadele
ediyoruz. „Dortmund inatla direniyor“ platformun 5 Eylül 2009 tarihinde Dortmund`da 
düzenlediği yürüyüşe katılmak üzere tüm savaş karşıtlarına ve tüm antifaşistlere çağrı 
yapıyoruz.

Dünya barış Günü bize aittir!
Naziler yürürlerse, karşı direniş sorumluluktur!
Sağcıların 5 Eylülde yapacaklarii 
yürüyüşü engelleyelim!

5 Eylül 2009, Cumartesi günü
Saat 10.00 da Dortmund Hbf

Organizatörlerin ve destekleyenlerin listesini 
ve daha ayrıntılı bilgileri

dortmund-quergestellt@gmx.de
dortmundquergestellt.wordpress.com 
alabilirsiniz.


