
Neredeyse hergün iltica yurtlarına karşı ırkçı saldırılar yaşanıyor, islam düşmanı saldırılar 
artıyor. Ürkütücü olansa yabancı düşmanı ve ırkçı gösterilere olan yoğun katılım. Pegida ilti-
cacılara ve müslümanlara karşı nefret ve düşmanlığı körüklüyor.

Bu gelişmelere paralel olarak “Alternative für Deutschland – Almanya İçin Alternatif” gün-
den güne yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın potası haline geliyor. AfD bir çok bölgede aşırı 
sağcıların merkezi haline gelmiş durumda. AfD milletvekilleri Nazi parolalarını yayıyor ve farklı 
düşünenlere karşı nefret söyleminde bulunuyor. 

Şu anda AfD kendi dünya görüşüne uymayan herkes için çok ciddi bir tehlike arzediyor. 

Sağcı Nefret Söylemine Karşı Sesini Yükselt...
Biz bu gidişata bir son vermek istiyoruz. Irkçıların toplumumuzdan insanlara saldırmaları du-

rumunda aktif müdahale edeceğiz. İlticacılara, müslümanlara, yahudilere, romanlara, sintilere 
karşı yapılan aşağılayıcı propagandaya karşı duracağız. 

İlticacılara karşı yapılan katliam ve cinayetlere karşı kendimizi savunacağız. Sınır boylarında 
ilticacılara karşı “silah kullanılması” çağrısı yapan AfD bu tür saldırılar için bir nevi sinyal ver-
miştir. 

Biz çoğunluktayız. Biz ilticacılara “hoşgeldin” diyoruz.

Pegida, AfD, NPD ve benzerlerinin ırkçılığına karşı ayağa kalkıyoruz.  Toplumsal tartışmal-
ardaki ırkçı ve sağcı popülist politikalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. 

İlticacılar için sayısal üst sınır koymak, sınırları kapatmak gibi ırkçıların değirmenine su taşı-
ma anlamına gelen önerileri reddediyoruz.  Bizler herkese açık ve adil bir toplumdan yanayız. 
İnsanların birbirlerine karşı kullanılmalarına karşıyız. 

Dayanışma, birliktelik ve herkes için daha iyi bir yaşam istiyoruz!

Bizim alternatifimiz “toplumsal dayanışma” dır.

Biz bundan sonra da ilticacıları kucaklamaya devam edeceğiz. İltica hakkı 
insan hakkıdır.
Irkçıların nefret söyleminin toplumda yer  bulmasını engelleyeceğiz.
Herkes için eşit politik ve sosyal haklar için gücümüzü artıracağız. 
Nerede olursa olsun, ister sokakta ister parlamentoda, AfD‘ ye karşı dura-
cağız. 

ÇAĞRIMIZDIR

IRKÇILIĞA KARŞI AYAĞA KALKALIM



AfD ve benzerlerinin ırkçı gösterilerinin, etkinliklerinin olduğu her ortamda 
biz de varlığımızı gösterecek, açık ve net bir şekilde diyeceğiz ki: Irkçılığa karşı 

ayağa kalkıyoruz. Nefret söylemine izin vermiyoruz.

Toplumda nefretin yaygınlaşmasına karşı Almanya çapında  anti- ırkçı aydın-
latma kampanyası yürütelim: Mahallererde, okullarda, üniversitelerde, iş yerle-

rinde, tiyatrolarda, konser salonlarında, her yerde!

Herkesin yapacağı etkinliklerle kampanyaya destek olacağına inanıyoruz. Hep-
birlikte tavrımızı  açık bir şekilde ortaya koyalım: Irçılık alternatif olamaz!

Çağrıyı imzalayalım:


