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Irkçılara karşı gücümüzü birleştirelim
“Sağ popülizmi durduralım” inisiyatifi sözcüsü Dirk Stegermann, Norveç katliamı ardından
Almanya’da yaşanan tartışmalar hakkında Yeni Hayat’ın sorularını yanıtladı.

Oslo’daki katliamdan sonra Avrupa’da
sağ popülizm ve fikir kundakçılarının
rolü tartışılıyor. Siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz?

Benim için tartışmanın tümü garip ve
sahtekarca. Bugün Norveç saldırısı
dolayısıyla şaşkınlık içinde olduğunu
söyleyenlerin önemli bir bölümü ırkçı
ve sosyal şoven düşmanlıklar ve açıklamalar yaptılar, korku ve panik yaratarak önyargıları körüklediler. Ben bunları ciddiye almıyorum. Özeleştiri ve tarih
bilinci başka bir şeyi gerektiriyor.
Sağ popülistlerden Sarrazin taraftarlarına kadar bir çok kesimin saldırıyı
gerçekleştiren ile arasına mesafe koyması, üzüntülerini dile getirerek, katili
Neonazi çevrelerden gelen kaçık bir kişi
olarak tanımlayarak, “her şeyi yanlış
anladı” değerlendirmelerinde bulundular. Ya da tepkileri histeri çığlıkları olarak niteleyerek, yurttaş haklarının kısıtlanması için güvenlik ve polis devleti
çağrılarında bulundular. Aynı şekilde
Alman basının bir bölümü de bu bulanıklaştırma taktiğine katıldı ve aniden
İnternet’te ırkçı nefreti ve sağ popülizmi
keşfetti. Ama yine de bunların bir kısmı
“düşüncü özgürlüğü” adına yine korumaya alındı ve yaptıkları ırkçılık İslam
eleştirmeni olarak nitelendirildi.
Ne var ki; katil yoktan var olmadı,
tersine
doğrudan
toplumun
“ortası”ndan geldi. Onun bu katliamı

yapmasına neden olan savunduğu ideolojik içerik “popülist” partilerin ve tek
tek bireylerin programlarından, yayınlarından ve açıklamalarından farklı
değil. Yine uzun süre sağ popülist ırkçı
İlerici Parti’nin üyesi ve çeşitli çevreler
ile bağlantı içindeydi.
Bu olaydan sonra Almanya’da,
Norveç saldırısının sonuçları ve etkisinin nasıl olacağı, siyaset, medya ve toplum içinde ırkçılık üzerinde yeniden bir
tartışmanın başlaması sadece üzülmeye
değerden de fazla bir durumu içeriyor.
Elbette ırkçılık karşıtı projeler için
ayrılan bütçelerde kesintiler yapıldı ve
aşırı sağ ile solu aynılaştıran “Aşırılık
Şartı” (Extremismusklausel) ile genel
bir zanlı durumu yaratıldı.

Almanya’da hangi sağ popülist partiler
var ve bunlar hangi politikaları izliyorlar?

Almanya’da pek çok “sağ popülist”
ve ırkçı küçük parti bulunuyor. Örneğin
bunların bir kısmı “yurttaş hareketi”
maskesi altına gizlenmiş ve olumlu bir
çağrışım yaratmak için “pro”, “özgürlük”, ya da “demokrasi” ve “insan hakları” kavramlarını kullanarak demokratik bir görünüm sergilemeye çalışıyorlar. Faşist partiler NPD, DVU ve REP’in
eski taraftarlarının çatısı altında toplandığı “Pro Deutschland” ve eskiden

CDU üyesi olan bir eyalet milletvekili
tarafından kurulan “Freiheit” (Özgürlük) önümüzdeki Eylül ayında Berlin’de
yapılacak senato seçimlerine, katılacak.
Halen küçük grupçuklar halinde olan
bu sağcı parti ve örgütler, aralarındaki
rekabet ve kadro yetersizliği yüzünden
zayıftırlar. Ancak Avrupa’nın diğer
ülkelerinde durum biraz daha farklı.

Almanya’da antifaşistler, sol örgüt, partiler, göçmen örgütleri, sendikalar ve çeşitli birlikler bu sağ popülistlere karşı ne
yapıyor?

Biz, Sağ Popülizme Dur inisiyatif olarak ilişki ağını geliştirerek, toplumun
sağa kayışını engellemeye ve dayanışmacı, ırkçılık karşıtı antifaşist bir çalışmanın güçlendirilmesine yoğunlaşmış
durumdayız. Bu çerçevede ırkçılığa ve
sosyal şovenizme karşı yaptığımız
eylemlerin yanı sıra gelişmelerin arka
planı, içeriği ve şahsiyetler, örgütler,
bağlantılar konusunda aydınlatma
çalışmaları yapıyoruz. Bu çerçevede
“Berlin’de sağ popülizm” başlığı altında
bir broşürü geçen hafta basına tanıttık.
Buna paralel olarak “Irkçı nefrete ve
sosyal dışlanmaya karşı birlikte hareket
edelim” sloganıyla bir kampanya başlattık. Kampanya çerçevesinde sadece
“Pro-Hareketi”
tarafından
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Wilders’in davetli olduğu Anti-İslam
Kongresi’ni ve 3 Eylül’de İsviçre’deki
SVP’nin
yöneticilerinden
Oskar
Freysinger’in “Özgürlük Partisi” tarafından seçim kampanyasını başlatmak
üzere davet edilmesini değil, aynı
zamanda ırkçı ve sosyal şoven politikaların güçlenmesine neden olan sosyal
sorunları da protesto edeceğiz. Bu çerçevede çok farklı eylemler ve etkinlikler
planlamış bulunuyoruz.
(Tamamı Almanca sayfalarında yayınlanan söyleşinin özetidir)

Naziler Dortmund’da 7. kez yürümek istiyor
Antifaşist örgütlerin bir araya geldiği “Dortmund stellt sich quer” adlı inisiyatif, herkesi 3 Eylül
günü Nordstadt semtinde ırkçıların yürüyüşünü engellemek için barikat kurmaya çağırdı.
n AzAd TArhAn*
3 Eylül günü Almanya genelinde ve
çevre ülkelerden faşistler 7. kez, uluslararası savaşa karşı gün olan 1
Eylül’ün
hemen
akabinde
Dortmund’da büyük bir gösteri yapmaya hazırlanıyorlar. “Dortmund
geçit vermeyecek” (Dortmund stellt
sich quer) adlı inisiyatif ise faşistlere
geçit vermemek için şimdiden hazırlıklara başladı.
Dortmund uzun zamandan beri
“Nazi sorunu” yaşıyor. Kentin tanınan antifaşistleri tehdit edilerek yaşadıkları semtlerden taşınmaya zorlanıyor. Yine antifaşist aktivistler, alternatif birahaneler ve cafeler saldırıya
uğruyor, camları kırılıyor, duvarlarına boyalar atılıyor ve gamalı haç işaretleri yapılıyor ya da faşist sloganlar
yazılıyor. Dorstfeld semti kentin tanınan ya da açık bir şekilde antifaşistliği bilinen kişiler için Nazilerin tehditleri nedeniyle tehlikeli hale gelmiş
durumda. Sağ çevrelerin militanları
kentte insan yaşamı için büyük bir

risk. Şu ana kadar dört kişi kentte ırkçılar tarafından öldürüldü. Bütün bu
ölümlere rağmen Emniyet Müdürü
Schulze, sağ şiddete göz yumuyor ve
utanmaz bir şekilde basın açıklaması
yaparak “Dortmund’un Nazi sorunu
yok” diyor. Sorunun olması, bu türden açıklamaların gerçeği ifade ettiğini göstermesi için tıpkı Norveç’teki
gibi büyük bir katliamın mı olması
gerekiyor? Yoksa Emniyet Müdürü
Schulze’nin yeni sağcılar hakkında
küçük bir yardıma mı ihtiyacı var?
Gerçekten de bugün faşistleri eskisi
gibi kolay fark etmek zor: Dortmund,
kendisini “Otonom Milliyetçileri” olarak tanımlayanların kalesi durumunda. Aşırı radikal gençlerden oluşan bu
gruplar, etkili gençler gibi görünmek
için, tıpkı solcu otonomcu gençler gibi
giyiniyorlar, anti-Amerikancı ya da
devrimci görünüm sergiliyorlar.
Ancak söylediklerinin içeriğine bakıldığında hemen kim oldukları anlaşılıyor. Sağcılardan bildiğimiz ırkçı ve
faşist ideolojiyi savunuyorlar.
Şimdi bu ırkçılar 7. kez, sol geleneği olan Dünya Barış Günü’nü kendi
emelleri için kullanarak eylem yapmaya hazırlanıyorlar. Ancak biz bunlara izin vermeyeceğiz. Konuyla ilgili
olarak “Dortmund geçit vermeyecek”
inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, “1 Eylül Dünya Savaşa Karşı
Gün bütün demokratların, savaş karşıtlarının, ‘Faşizm bir daha asla!’,
‘Savaşa hayır’ diyerek barışın hakim
olduğu bir dünya ve uluslararası
dayanışmayı savunanların günüdür.
Alman Neonazileri, Hitler’in partisi
NSDAP’nin geleneğinden geliyorlar.

Onlar; Sovyetler Birliği’nde 17 milyon
sivilin öldürülmesini, Yahudilerin,
Roma-Sintilerin barbarca kitlesel
halde katledilmesi anlamına gelen
yok etme savaşını savunuyorlar.
Alman ordusunun katliamlarını ve
SS’leri savunuyorlar. Katliamlara katılanları “Dedemiz bir kahramandı”
sloganıyla sahipleniyorlar.”
Nazilerin gösteri yapmayı planladığı 3 Eylül’de antifaşistler de göçmenlerin yoğun yaşadığı Nordstadt semtinde gösteri yapacaklar. Örgütler, ırkçıların yürüyüşünün şiddete başvurulmadan bloke edilmesi konusunda
uzlaşmaya vardı. Bu konuda yapılan
açıklamada, “3 Eylül’deki Neofaşist
eylemin durdurulması için şiddete
başvurulmadan bloke edilerek, engellenmesi çağrısında bulunuyoruz.
Çatışma bizim tarafımızdan çıkarılmayacaktır. Savaş propagandası
yapan Nazilere karşı sokağa çıkacak
herkes ile dayanışma içinde olacağız”
denildi.
Bu çağrıya kulak verecek olan binlerce insanın 3 Eylül günü sokağa
çıkarak kurulan barikatlara katılması
ırkçı yürüyüşün engellenmesi açısından önemli. En önemlisi de
Nordstadt’ta oturanların ve esnafın
sokağa
çıkarak
faşistlerin
Dortmund’un kalbi olan semtlerinde
yürümesini engellemesidir.
Gösteriyle ilgili olarak http://dortmundquer.blogsport.de adresinden
ayrıntılı bilgi edinilebilir.
*Sol Parti NRW Örgütü Gençlik
Politikası Sözcüsü, „Dortmund stellt sich
quer“ aktivisti.

Leverkusen’de
göçmenlerin
oturduğu eve
saldırı
Leverkusen’de
Roma-Sintilerin
kaldığı bir eve 25 Temmuz günü
yapılan saldırıda şans eseri can kaybı
olmadı. Dört katlı binanın en alt
katından atılan bir yanıcı madde ile
başlayan yangın kısa sürede yayıldı.
Evin ateşe verildiği sırada içeride 9
kişinin bulunduğunu söyleyen polis
yetkilileri, can kaybının olmamasının
büyük bir şans olduğunu söyledi.
Polis, saldırının arkasında ırkçıların
olabileceğini de ifade etti. Köln polisi
tarafından olayla ilgili olarak sürdürülen soruşturma kapsamında,
görgü tanıklarının ifadesine dayanılarak bir robot resim hazırlandı.
Görgü tanıkları tarafından verilen
ifadeye göre, 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen saldırganın olaydan 24 saat önce evi gözetlediği, cep
telefonuyla çekim yaptığı dile getirildi.
Polis ayrıca söz konusu zanlıya
yardımcı oldukları ifade edilen iki
kişiyi daha arıyor. Polis, RomaSintilerin evine atılan molotofkokteyl
sonucunda çıkan yangının kimler
tarafından çıkarılmış olabileceğini
bütün yönleriyle araştırmaya devam
ediyor. Yangın dolayısıyla 100 bin
Euro’luk maddi hasar meydana
geldi. (YH)

