Sevgili Nürnbergliler,

Junge Stimme e.V.
Wiesenstr. 86 - 90459 Nürnberg
Tel.: 0176 63 60 90 81
Email: jungestimme.nbg@gmx.de

Nürnberg’te DİDF’e bağlı gençlik derneği “Junge
Stimme e.V. Nürnberg”in girişimiyle üçüncü
“Irkçılığa ve Ayrımcılığa karşı Sokak Şenliği”
düzenleniyor. 46 kurum, kuruluş, dernek, siyasi
parti ve sendikanin destek verdiği, ayrıca
Nürnberg belediye başkanı Dr. Ulrich Maly´nin
özelikle desteklediği şenlikte milliyetçilik ve
ayrımcılık mahkum edilirken, müzik ve dans grupları
izleyicilere renkli dakikalar yaşatacak ve ünlü
sanatcı Hakan Vreskala ve grubu bizlerle olacak.

Beraber Düzenleyenler:

Son iki yıl içerisinde Nürnberg´de ırkçılar tarafından
50´nin üzerinde yürüyüş ve miting düzenlendi. NSU
örgütünün işlediği ırkçı cinayetlerin üçü - Enver
Şimsek 9 Eylül 2000, Abdurrahim Özüdoğru 13
Haziran 2001 ve İsmail Yaşar 9 Haziran 2005’te - bu
kentte yaşandı. Irkçıların bu kadar aktif olduğu
şehrimizde, bizde ırkçılığa karşı ortak yaşamı
savunanların daha çok olduğunu göstermek ve
geliştirmek için Sokak Şenliğini düzenliyoruz.
Sokak şenliğinde çocuklar için de birbirinden
eğlenceli aktiviteler var. Onların zeka ve el
becerilerine yönelik oyunlar, rahat oynama alanları
çocuklara da keyiﬂi anlar yaşatacak.
Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz sokak şenliğinde
ırkçılığa ayrımcılığa karşı genci yaşlısı, kadını
erkeğiyle danslar, şarkılar eşliğinde birlikte mesaj
vereceğiz.
298 bin Alman ve 218 bin göçmenin yasadığı
Nürnberg’te, diğer şehirlerde olduğu gibi insanlar
beraber yaşadıkları, aynı işyerlerinde çalışıp aynı
okullara gittikleri halde ne yazık ki, birbirlerinin
kültürlerinden, sorunlarından, kısaca birbirlerinden
habersiz yaşamaktalar.
Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı düzenlenen sokak
şenliği farklı etnik veya dini kökenden gelen
insanları birbirine yaklaştırmaya, ilişkilerini
güçlendirmeye katkı sunacaktır.

Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly´nin desteği ile
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Hakan Vreskala
ve Grubu

3. Sokak Şenliği
Griechischer Thessalien-Verein
Nürnberg und Umgebung
„M E T E O R A“ e.V.
Adam-Klein-Str. 6
90429 Nürnberg

Irkçılığa ve
Ayrımcılığa karşı
Ortak yaşamı güçlendirelim

Cumartesi, 17 Haziran 2017
Saat 14.00 – 22.00 arası - Aufseßplatz

Selamlama
Nürnberg
Büyükşehir
selamlama mesajı

Belediye

Başkanının

Junge Stimme Derneği bu konuda çalışmalar
yapan çok sayıda
kurum ile üçüncü kez
ırkçılığa karşı sokak şenliği düzenliyor. Etkinliğin
düzenleyicileri sadece, “Nasyonal Sosyalist Yeraltı”
(“Nationalsozialistischer Untergrund“ – NSU) terör
grubunun Nürnbergli üç kurbanının anılarını ayakta
tutmuyorlar; “Nürnberg dayanışma içinde” sloganı
altında şehrimizde barışçıl, saygılı, kültürlerarası ve
çok dinli birlikte yaşam çağrısı yapıyorlar.
Irkçılık ve çoğunlukla buna bağlı olarak ayrımcılık;
toplumsal
dışlanmaya,
katılım
fırsatlarından
mahrum
edilmeye,
var
olan
eşitsizliklerin
meşrulaştırılmasına ve yenilerinin yaratılmasına
neden olmaktadır. En kötü durumda, bu
insan düşmanı tutumlar sözlü ve ﬁziksel şiddetle
sonuçlanıyor. Bunu bizler de Nürnberg’de 2000,
2001 ve 2005 yıllarında NSU cinayetleriyle acı şekilde
yaşadık. Bu kapsamda maalesef özellikle Bavyera’da
mültecilerin barınaklarına ve mülteci yardım
kuruluşlarında aktif olanlara yönelik saldırıların 2015
yılında dramatik bir şekilde arttığını da vurgulamak
zorundayız.
Bunun ırkçılık olduğunu dürüstçe söylemek ve
üstesinden nasıl gelinebileceğini okulda, işyerinde,
düzenli buluşmalarımızda ve derneklerimizde,
hepimizi ilgilendiren bir sorun olarak, görev
edinmek zorundayız.
Bu nedenle etkinliğin sorumlularına bu girişimleri
için teşekkür ediyor, tüm ziyaretçilere çok sayıda
tanışmalarla ve iyi sohbetlerle dolu başarılı bir şenlik
diliyorum.
Dr. Ulrich Maly

Program
Saat 14:00 - COLLECTIF TAMTAM
(Afrika davul ritimleri)
Saat 14:15 - Açılış ve Selamlama
(organizatörler adına)
Saat 14:20 - Diana Liberova – (Nürnberg Belediyesi)
Saat 14:30 - DİDF Gitar kursu öğrencileri
Saat 14:40 - COLLECTIF TAMTAM
(Afrika davul ritimleri)
Saat 14:55 - Birgit Mair
(ISFBB, NSU-sergisi hakkında bilgi)
Saat 15:00 - Ted´s Roadhouse Gang
(Blues & Rollin´ Rock)

Çok çeşitli çocuk programı:
* Zıplama kalesi
* Kaykay pisti
* Oyunlar
* Yüz boyama
* ...

Saat 15:30 - Come Together (Berufsschule 5
Öğrencilerden oluşan muzik grubu)
Saat 15:45 - Stephan Doll – DGB Mittelfranken
Saat 16:00 - Peter Laut - (Muzik)

Sponsorlar

Saat 16:20 - Thessalikos Meteora Verein
(Yunan halk oyunları)

Juwelier ALIAS - Gostenhofer Hauptstr. 28
Nürnberg - Telefon: 0911/ 274 74 21

Saat 16:40 - Tanzgruppen der Jugendtreffs
4EVA Community ve MSPH (modern dans)

Mevlana Restaurant - Gostenhofer Hauptstr. 18
90443 Nürnberg - 0911/ 274 44 11

Saat 17:00 - Eylem Gün – Statement Bündnis
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Şahin Bohrtechnik - Brunecker Str. 50
90461 Nürnberg - 0911/ 28 62 83

Saat 17:10 - Global Art Nürnberg -

Istanbul Grill Restaurant - Königstr. 60
90402 Nürnberg - 0911/ 21 24 83 30

Saat 17:25 - Leonhard F. Seidl - (okuma)

Öztat Döner Produktion - Sprottauerstr. 21
90475 Nürnberg - 0911/ 597 51 70

Kültürler arası dans

Saat 17:35 - 4LC (Four Lucky Charms)
(musik grubu)
Saat 17:55 - Leonhard F. Seidl - (okuma)
Saat 18:30 - Wundertüte - (Rok ve Pop muzik grubu)
Saat 20:15 - Hakan Vreskala ve Grubu

Sparkasse Nürnberg

Leyaly Shisha-Bar-Café - Ludwigstr. 55
90402 Nürnberg - 0176 77 26 40 71
Franken Flora - Ingolstädter Str. 20-22
90461 Nürnberg - 0174 799 44 21

