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Berlin’de son günlerde popülist sağcılar
arasında adeta bir yarış var. Bu, „İslam eleştirisi“
maskesi arkasına gizlenerek kimin önyargıları
en fazla kışkırtabileceği, insanların korkularını
kimin en iyi istismar edebileceği yarışı. Bir
yanda, “Pro Deutschland”ın Berlin kolu, ırkçı
Sarrazin’e destek amacıyla 3 Ekim tarihinde,
Breitscheidplatz’da bir etkinlik düzenlemeyi
planlıyor. Öte yandan CDU’nun Berlin Eyalet
Parlamentosu’ndaki eski üyesi olan, “Pax Europa” hareketinin yöneticisi ve yeni “ Özgürlük
Partisi”nin kurucularından René Stadtkewitz,
ırkçı internet sitesi “Politically Incorrect” ile
birlikte bir etkinliğe hazırlanıyor. Hollanda’lı sağ
popülist politikacı Geert Wilders’i davet ettikleri bu etkinlikle ırkçılık pastasından kocaman bir
dilim almaya çabalıyor. Sağ popülizm ve ırkçı
kışkırtmalar, “düşünce özgürlüğü ve sansür” eksenli tartışmaların arkasına gizlenerek güçlendirilmeye çalışılıyor. Şimdi bu gelişmelere kayıtsız
kalmayıp harekete geçme zamanıdır.
Wilders bugün Avrupa çapında en fazla göze
çarpan sağ popülist ve ırkçıdır. Hollanda’da,
tek adam yönetimindeki “Özgürlük Partisi”nin
(PVV) Genel Başkanı olarak Müslümanlara karşı
kışkırtıcılık yapmak, ajitasyonunun merkezinde
yer almaktadır. Bu, onu 2 Ekim’de Berlin’e davet
eden Stadtkewitz ve “Politically Incorrect”in
ortak özelliğidir. Stadtkewitz ve “Politically Incorrect” de, Wilders’in izlediği stratejiyi izleyerek, islam ile faşizmi aynı kefeye koyuyorlar. Nazileri zararsızmış gibi göstererek Müslümanları
kriminaliza etmeye, önyargıları güçlendirmeye

çalışıyorlar. Ancak Wilders’i davet etmeleri, aynı
zamanda sağ popülistler ve ırkçılar arasındaki
ilişki ve işbirliğinin güçlendiğini de gösteriyor. Zaten Wilders de, “Geert Wilders Özgürlük
İttifakı” adını verdiği uluslararası düzeyde faal
olan bir örgüt kurma çabalarını sürdürüyor ve bu
davetle destekleniyor. Bu ittifakın amacı; Fransa, İngiltere, ABD, Kanada ve Almanya’daki aşırı
sağcıları ve ırkçıları, bu ülkelerin “yabancıların
istilasına uğramasına” karşı mücadelede
birleştirmek olarak tanımlanıyor. Tam da bu çabalara karşı kararlı mücadele etmemiz gerekir.
Aynı “Pro Deutschland” yöneticileri gibi,
Wilders’i davet edenler de sağ popülist ve ırkçı
çevrelerde tanınan simalar. Berlin Eyalet Parlamentosu üyesi Stadtkewitz ve “Politically
Incorrect” sitesi yıllardır müslümanlara karşı
sürdürdükleri ırkçı polemiklerle ün kazandılar.
Stadtkewitz, Pankow-Heinersdorf’taki cami
inşaatına karşı başlatılan ırkçı hareketin başını
çekenlerden biriydi. “Politically Incorrect” ise,
bugün ırkçı ve müslüman karşıtı internet sitelerinin en aktiflerinden birisi olarak öne çıkıyor.
Stadtkewitz, müslümanlara ve camilerine
karşı sürdürdüğü politik faaliyetlerinden dolayı
CDU’dan ve Meclis Grubu’ndan ihraç edildi.
Pankow-Heinersdorf’ta başlattığı ırkçı ve müslüman karşıtı hareketi, şimdi “Pax Europa” adını
verdiği oluşumla Berlin sınırları dışına taşırmaya
çalışıyor. Ayrıca şimdilik sadece Berlin’de faal
olacak “Özgürlük Partisi” ile bu çabalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu nedenle Stadtkewitz
ve “Politically Incorrect”in, bütün Avrupa’ya

kötü ün salmış sağ popülist Wilders’e platform
sunmaları, “tencere yuvarlanmış, kapağını
bulmuş” sözünü akla getiriyor.
Bu etkinlik için 2 Ekim tarihini seçmeleri tesadüf değildir. “Pax Europa” hareketi geçtiğimiz
yıl, camilerde düzenlenen “açık kapı günlerinin”
iki Almanya’nın birleşmesini yıldönümü olan 3
Ekim’e denk getirilmesinden ne kadar rahatsız
olduğunu göstermişti. Bu nedenle, bu resmi
tatil gününün müslüman örgütleri tarafından
“ele geçirilmesine” karşı gösteri düzenlemek istemişlerdi. Bu yıl Wilders’in katılması
planlanan etkinlik de, ırkçılara göre kesinlikle izin verilmemesi gereken bir durumu, yani
Müslümanların bu toplumun bir parçası olmak
istemelerini protestoya hizmet edecekmiş. Benzeri bir stratejiyi “Pro Deutschland” da izliyor.
Onlar da, bugün “düşünce özgürlüğü ve entegrasyo tartışması” maskesi altında, müslümanlara karşı oluşturulan bu havadan yararlanmak
istiyor. Bu tartışma, Thilo Sarrazin’in kitabındaki
ırkçı tezleriyle başladı. Sarrazin’in, kendisine
sunulan kıyak emeklilik rüşvetiyle Alman Merkez Bankası’ndan ayrılması sağlandı. Böylece
medya ve siyaset tarafından Sarrazin’e “mağdur
rolü” biçilmesinden yararlanmak istiyorlar.
Bunun için Sarrazin sempatizanlarını, 3 Ekim’de
düzenledikleri “Dayanışma Mitingi”ne seferber
etmeye çalışıyorlar.

Bugün bir yanda Wilders, Stadtkewitz, Sarrazin
ve taraftarları göçmenlere karşı ırkçı polemikler
sürdürerek, “sinsice gerçekleşen islamlaştırma”
Avrupa’daki “hıristiyan-musevi uygarlığı”nın
çökme tehlikesiyle yüzyüze olduğunu iddia ediyorlar. Bizse, onların bu çabalarına karşı çıkıyor,
herkesin hangi kültür, din, sosyal statü ve cinsel
kimlikten olursa olsun, dayanışma ve barış içinde
birarada yaşaması için mücadele ediyoruz, her
türden dışlama ve ayrımcılığa karşı çıkıyoruz.
Bu etkinliği düzenleyenler bugüne dek hangi saatte ve nerede olacağını açıklamadılar. Bu
yüzden biz de diyoruz ki:
Sağ popülistler ırkçı propagandalarını nerede
yaparlarsa yapsınlar, karşılarına çıkacağız, protestomuzu sokaklara taşıyacağız!
2 Ekim’de “Geert Wilders’i evine yollayalım!”
3 Ekim’de, saat 14.00’da, Breitscheidplatz’da
“Pro Deutschland” üyesi sağ popülist ve
ırkçıların düzenlediği “Sarrazin’le Dayanışma
Etkinliğini Protesto Gösterisi”ne katılalım!
Herkesin eşit haklarla, istediği gibi yaşadığı
bir ortak yaşam için hep birlikte! Toplumun
bölünmesine karşı hep birlikte! Dışlamaya karşı
hep birlikte!
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