
Irkçılığa karşı hep birlikte: Mülteciler, hoş 
geldiniz! İslam düşmanlığına karşı çıkalım!
Aylardan bu yana ırkçı ve İslam 
düşmanı protestoların giderek artışını 
büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Biz 
renkli, dünyaya açık ve barışçıl bir 
Kreuzberg'e evet diyor, ırkçılığın ve 
ayrımcılığın her türlüsüne hayır 
diyoruz.  
Almanya genelindeki İslam düşmanı 
PEGIDA yürüyüşlerinin başlamasıyla 
birlikte, yeni bir ırkçı ve İslam 
düşmanı hareket kendi zirvesine de 
ulaşmış oldu. Uzun yıllardır İslam'a 
yönelik olarak medyalarda çıkan 
olumsuz haberlerle birlikte, sosyal 
dengesizlikler ve gelecek kaygıları da 
bu hareketin büyümesinin zeminini 
oluşturdu. Thilo Sarrazin veya Heinz 
Buschkowski gibi sosyal 
demokratların gazetelerde sayfa 

sayfa yayınlanan nefret tezleriyle 
birlikte "Alternative für 
Deutschland"ın (AfD) yeni sağ-
popülist bir parti olarak kendisini 
kabul ettirmiş olması, orta sınıfın 
İslam düşmanı ırkçılığının aldığı yeni 
şekli açıkça ortaya koyuyor.  

İslam düşmanı PEGİDA şebekesinde 
yer alan göstericilerin hiç de az 
olmayan bir kısmı, sağcı partiler ve 
Neonazi yapıları tarafından 
örgütlenmiş durumda. PEGIDA 
gösterileri bu yılın ocak ayında 
"Charlie Hebdo" isimli mizah 
dergisine yönelik olarak Paris'te 
gerçekleştirilen korkunç saldırının 
istismar edilmesiyle zirvesine ulaştı. 
İslam'ın sık sık İslamcılık ve terörizmle 
eşdeğer tutulması, 2001 yılında 
"teröre karşı savaşın" başlamasından 
bu yana yeni bir şey değil. Bu tek 
taraflı nefret sadece bir din olarak 
İslam ve onun otoriter eğilimleri 
arasındaki yapıcı tartışmayı 
zorlaştırmakla kalmıyor, aynı 
zamanda yıllar boyunca göçmen 
kökenli insanları devlet organlarının 
bakışları altında soğukkanlılıkla 
katleden "Nationalsozialistischer 
Untergrund" (NSU) gibi aşırı sağcı 

terör örgütlerinin fon müziğini de 
oluşturuyor.  

İslam düşmanı PEGIDA'nın ve AfD'nin 
giderek güçlenen bir şekilde sokağa 
çıkmaya başlamasıyla birlikte 
Müslümanlara ve mültecilere olduğu 
gibi, camilere ve mülteci yurtlarına 
yönelik saldırılar da ciddi bir artış 
gösterdi. Tröglitz'dekine benzer 
saldırılar artık kesinlikle münferit 
birer vaka değil.   

Giderek artan ırkçı şiddet, renkli ve 
alternatif olduğu söylenen Kreuzberg 
de dahil olmak üzere, birçok insan 
için artık hayati bir tehlike boyutunu 
almış durumda. Mevlana Camii'ne, 
mülteci barınağı olarak kullanılan 
Gerhart Hauptmann Okulu'na ve 
Oranienplatz'daki "Haus der 28 
Türen" (28 Kapı Evi) mülteci projesine 
yangın çıkarmak amacıyla yapılan 
kundaklama saldırılarından sonra, son 
aylarda yükselen toplumsal ırkçılık 
çerçevesinde sağcı şiddetin 
Kreuzberg'de de ne kadar 
sıradanlaştığı ve sürekli hale geldiği 
ortaya açık bir şekilde çıkmış 
bulunuyor.   

Sağ kamptaki iç tartışmalara ve 
PEGIDA yürüyüşlerinin büyüklüğünün 
giderek azalmasına rağmen, 
tehlikenin geçtiğini düşünmek için 
henüz çok erken. Irkçıların her hafta 
Berlin'de rahat rahat yürüyüş 

yapmaları, bu esnada da eski ve yeni 
Nazileri mülteci yurtlarına karşı 
kışkırtmaları asla sıradan bir durum 
halini almamalı. 

Biz ırkçılığa ve ayırımcılığa HAYIR, 
renkli ve barışçıl bir Kreuzberg'e 
EVET diyoruz. 

Mültecilerle ve sürekli bir oturma 
hakkı için verdikleri mücadeleyle 
dayanışıyoruz.  

Eski ve yeni ırkçılara, sağ gruplara 
hep birlikte karşı koyalım, 
ayrımcılığa ve dışlamaya karşı 
mücadeleyi yükseltelim.  
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