Değerli Nürnbergliler,
2000-2007 yılları arasında NSU (Nasyonal Sosyalist
Yeraltı Örgütü) dokuz göçmen yurttaş ve bir polisi
öldürdü. Polis yıllar boyu suçluları kurbanların yakın
çevresinde aradı. Beate Zschäpe ve NSU’nun diğer
destekçileriyle ilgili dava da olaylarla ilgili gerçeklerin
aydınlatılmasını sağlamadı. Dava bittiğinde´de birçok
soruya cevap verilemeyeceği ortada.

Organizatör:

Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly´nin desteği ile
Junge Stimme e.V.
Wiesenstr. 86 - 90459 Nürnberg
Tel.: 0176 63 60 90 81
Email: jungestimme.nbg@gmx.de
www.strassenfest-aufsessplatz.de

Beraber Düzenleyenler:

Artık ırkçılık ve insanlık dışı düşünce küçük sağ ve şiddet
yanlısı grupların başvurduğu önemsiz, yan bir etki değil.
Açık sağ bir parti 14 eyalet parlamentosuna ve Federal
Meclis’e seçildi. Irkçı açıklamalar ve eylemler tabu olmaktan çıktı, çoktan toplumun orta tabakalarına erişti.
Federal düzeyde de ırkçılık kaynaklı şiddet olayları arttı.
Mülteci yurtlarına, gazetecilere ve ırkçılığa ve belli
gruplara insanlık dışı davranışlara karşı mücadele eden
kişilere saldırı ve tehditler ürkütücü boyuta erişti. Çoğu
saldırı, artık bunlar normal sayılıp haber değeri
olmadığından gazetelere yansımıyor.
Sağ gruplar, bazı olayları, örneğin kadınlara yönelik
şiddeti, ırkçı propagandaları için kullanıyor ve bu türden
problemleri etnik yapıdan kaynaklıymış gibi gösteriyor.
Irkçılar birden bire kadınların ve kadın haklarının koruyucusu kesiliyorlar.Bu, dalga geçmenin de ötesinde bir
şey. Bu nedenlerle Nürnberg’te ayrımcılık ve nefrete yer
olmadığını göstermek için ırkçılığa karşı tek vücut halinde mücadele etmeliyiz.
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4. Sokak Şenliği

Bu amaçla çok sayıda kurum, kuruluş, dernek ve örgütten oluşan bir birlikle Aufseßplatz’da 4. kez, Irkçılığa ve
Ayrımcılığa Karşı Sokak Şenliği düzenliyoruz.

Irkçılığa ve
Ayrımcılığa karşı

Şenliğimizin tarihini, Nürnberg’de NSU tarafından
öldürülen üç kişiden (Enver Şimşek, Abdurrahim
Özüdoğru ve İsmail Yaşar) biri olan İsmail Yaşar´ın 12.
ölüm yıldönümü 9 Haziran´ı bilinçli seçtik.
Şenlik, değişik din, etnik köken ve kültürlerden gelen
insanların daha iyi bir ortak yaşam sürdürmesi için çaba
harcayan çok sayıdaki dernek, örgüt ve kurum tarafından
düzenlenmektedir.

Ortak yaşamı güçlendirelim
Kulturverein der
Tamilen Nürnberg e. V.

Gefördert durch:

Cumartesi, 09 Haziran 2018
Saat 14.00 – 22.00 arası - Aufseßplatz

Nürnberg belediye başkanının sokak şenliğine
gönderdiği selam mesajı
Sesini yükseltmek hem özel hem de kamu
yaşamında önemlidir. Susan iletişim kurmaz.
Susan tartışmaz. Susan katılmaz. Susan bir
nevi suçu üstlenmiş demektir. Sesini çıkarmak,
reşit bir yurttaş olunduğunun onaylanması ve
tavrın gösterilmesidir.
Bu yıl dördüncü kez yükseltilen sesle karşılıklı
saygı, anlayış ve birlik çağrısı yapılıyor.
Hiçbir yanlış anlaşılmaya izin vermeden ırkçılık
ve ayrımcılığa karşı çıkıyor ve farklı kültür, din
ve dünya görüşlerinin birbirini dışlamadığını,
tam da tersi zenginleştirdiğini vurguluyor.
Bu ruhla sesin yükseltildiği heryerde barış ve
özgürlük kazanır, korku kaybeder. Böylesi bir
ortamda ırkçı önyargıların kök salması çok
zordur. Bu nedenle Junge Stimme derneği ve
ırkçılığa karşı sokak şenliğinin hazırlanmasında
desteği olan diğer örgüt, dernek ve kurumlardaki cesur insanlara çok teşekkür ediyorum.
Ziyaretçilerin de bu pozitif ruhun izlerini,
şenlikteki görüşme ve sohbetlerinde hissedebilmelerini diliyorum.

Program
14:00 Uhr – TAXI BROUSSE
modern Afrika müziği
14:15 Uhr – Açılış ve Selamlama (organizatörler adına)
14:20 Uhr – Claudia Arabackyj – (Nürnberg Belediyesi)
14:30 Uhr – Sanatcı Ahmad Karno ve Guido Dienstbach
ırkcılığa karşı güvercin uçurma eylemi
14:40 Uhr – TAXI BROUSSE
14:55 Uhr – DIDF – genç ve çocuk gitar grubu
15:05 Uhr – Birgit Mair - (ISFBB)
(NSU-sergisi hakkında bilgi)
15:10 Uhr – Dr.-Theo-Schöller Mittelschule öğrenci korosu
15:30 Uhr – ROMANIMA e. V. – Deutsch-Rumänischer
Kulturverein - Halk dans ekibi
15:45 Uhr – The Elephant Circus - Muzik grubu
16:00 Uhr – Stephan Doll – (DGB adına selamlama)
16:20 Uhr – ORIENT OPUS - Doğu müziği
16:50 Uhr – Kulturverein der Tamilen Nürnberg e. V.
Dans grubu

09 Haziran 2018, Saat 10:30
Platz des Opfer des
Faschismusun önünde
İrkçı AfD Partisinin eyalat
kongresine karşı Miting
yapılacak.

17:05 Uhr – Trikala Vereins und Freunde e. V.
Yunan halk dansları çocuk ekibi
17:20 Uhr – Centro Español
Flamenco yetişkinler ekibi
17:40 Uhr – AFRIKUCO INSTITUT
Uluslararası dans

Sponsorlar

17:50 Uhr – Eylem Gün – (organizatörler adına konuşma)
18:05 Uhr – Jugendtreff „ANNA” und Schloßäcker
Genç dans grubları: 4evacommunity,
The Monsterw, NEXT!H
18:35 Uhr – Adayna - Muzik grubu

Dr. Ulrich Maly

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

19:00 Uhr – Perujo
Akrobat ve daha fazlası …
20:15 Uhr – Bülbül Manush
Doğu ve Balkan müziği …

CAN Supermarket - Ingolstädterstr. 53
90461 Nürnberg
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Öztat Döner Produktion - Sprottauerstr. 21
90475 Nürnberg - 0911/ 597 51 70
Sparkasse Nürnberg

Dr. Meftuni Güngör -Wölkernstr. 9
90459 Nürnberg - 0911 43 11 005

