Değerli Nürnbergliler,
2000 ve 2007 yılları arasında NSU, göçmen
kökenli dokuz vatandaşı ve bir kadın polisi öldürdü. Kurbanlardan üçü bizim şehrimizde öldürüldü. Ayrıca NSU, üç bombalı saldırıyla çok
sayıda insanı ağır şekilde yaraladı. Bu bombalı
saldırılardan biri de Nürnberg‘de gerçekleşti.
NSU ağı ve Nürnberg‘deki bağı hȃla
aydınlatılmadı.
Artık ırkçı ve insanlık dışı düşünceler sadece
küçük sağ ve şiddet yanlısı grupların başvurduğu
önemsiz bir yöntem olmaktan çıktı ve çoktan
toplumun orta tabakalarına erişti. Bilindiği gibi
ırkçı, açık sağ bir parti tüm eyalet
parlamentolarında, Federal Meclis‘te ve ayrıca
Nürnberg belediye meclisinde bulunuyor. Irkçı
teröristlerin daha aktif olduğu, CDU‘lu politikacı
Lübcke gibi cinayetlerin yaşandığı, Halle ve
Hanau‘daki gibi ırkçı saldırıların mümkün olduğu
toplumsal ruh halini bu ırkçı parti besliyor. Son
yıllarda mülteci yurtlarına yönelik saldırıların
yanısıra, özellikle „NSU 2.0“ isimli ırkçı grup
tarafından antifaşistlere yönelik saldırılar ve
tehditler arttı.

Organizatör:

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

Birlikte Düzenleyenler:

Regionalgruppe Franken im

Yaşadığımız şehirde´de sağcı gruplar sürekli
gösteriler düzenliyorlar. Özellikle pandeminin
başlangıcından bu yana, komplo ideologlarının,
„Reichsbürger“ lerin ve sağcı radikallerin, korona inkarcıları ve aşı karşıtları ile düzenli olarak
sokaklara çıktılar.

.
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8. Sokak Şenliği

Bu yüzden ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı
birleşmek zorundayız. Nefret ve ırkçılığı kabul
etmiyoruz. Bu nedenle geniş bir ittifak olarak
sekizinci kez Aufseßplatz‘da Irkçılığa ve
Ayrımcılığa Karşı Sokak Şenliğini düzenliyoruz.
Çok sayıda kuruluş, dernek, örgüt,
organizasyon ve kurum Irkçılığa ve Ayrımcılığa
Karşı Sokak Şenliği ile değişik köken, din, ten
rengi, dil ve cinsel yönelimi olan insanların daha
iyi bir arada yaşamasını hedeﬂiyor.

Belediye Başkanı Marcus König´in desteği ile

Irkçiliğa ve Ayrimciliğa
karşi
.

.

Ortak yaşami güçlendirelim
MGH
in der

Südstadt

.

Cumartesi
.
18. Haziran 2022

Nürnberg Belediye Başkanının sokak
şenliğine gönderdiği mesaj
Sekizinci kez, Nürnberg‘de ırkçılığa karşı sokak
festivalini düzenlemek için geniş bir birlik bir araya geldi. Irkçılık konusunu her yıl renkli bir
programla kamuoyunun gündeminde tutma konusundaki kararlılığınız, ısrarınız ve insan hakları
ihlaline ve insanlık onurunun korunmasına yönelik mücadeleden vazgeçmediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘nde ve
Temel Kanunumuzda ırkçı ayrımcılığın yasak
olduğu yer almaktadır. Bu temel yasa, uluslararası
toplumun iki dünya savaşı deneyiminden, Nazi
ve sömürgecilik döneminden çıkardığı derslerin
sonucudur. Ve şimdi, bir kez daha Avrupa‘nın
ortasında, hepimiz için inanılmaz olan bir
savaşla karşı karşıya olduğumuz için, bu yasayı
hatırlamak her zamankinden daha gerekli. Çünkü bu felaket aynı zamanda kararlı bir duruş
sergilememiz gereken yeni ayrımcılık biçimleri
de yaratıyor. Şehrimizdeki kültürel çeşitlilik ve
sosyal uyum paha biçilemez değerdedir!

Marcus König

Program
Saat 14:00

Açılış

Saat 14:15

Selamlama

Saat 14:20

Nürnberg belediyesi adına konuşma

Saat 14:35

Dezibel

Saat 15:20

Saz ekibi

Saat 15:35

Poetry Slam

Saat 15:50

Dans grubu

Saat 16:10

Müzik grubu
Dostluk ve Dayanışma Derneǧi
LUISE gençlik evi

Anna & Schloßäcker gençlik buluşma merkezi

Monolog (Aydın Aydın)
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Internet sitesi
Güncel kalmak, fotoğraﬂara ve videolara bakmak ve çok
daha fazlası için ana sayfa ve diğer kanalları ziyaret
edebilirsiniz:
www.strassenfest-aufsessplatz.de

Nürnberg Devlet Tiyatrosu

Saat 16:25

Ekvador dans grubu

Saat 16:30

Poetry Slam

Saat 16:45

Birgit Mair - Selamlama

Saat 17:00

.

Lateinamerika tanzt
LUISE gençlik evi

Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und
Beratung e.V.

Irfan Tauﬁk yönetiminde gençlik müzik
grubu
Theaterlabor Nürnberg

Saat 17:20

Michael Ziegler - Selamlama

Saat 17:35

The devil‘s dandy dogs

Saat 18:15

Sirk atolyesi „ﬂying spaghettis“

Saat 18:30

Poetry Slam

Saat 18:35

Kolombiya dansları

Saat 18:50

Eylem Gün

Saat 19:00

Kontrast

Saat 19:45

Alii, Saphiro + Bridge Fam

Saat 20:15

Mittelmeer Orchestra

Karl-Bröger-Gesellschaft
Blues ve country müziği
Quibble gençlik evi
LUISE gençlik evi

Lateinamerika tanzt

.

Sergiler
VVN-BdA´nın hazırladığı „Almanya´da neofaşizm“ isimli ve
ISFBB e. V. hazırladığı „İşyerinden alınıp – tembel olarak
damgalandı“ isimli sergileri gezebilirsiniz.
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LUISE ve Quibble gençlik evlerinin organize ettiği
uygulamalı atölyelerde yaratıcı olabilirsiniz. LUISE gençleri
nasıl edebi yazı yazabileceğinizi gösterecekler. Quibble
gençlik evi ile sirk sanatlarının farklı disiplinleri deneyebilirsiniz.

Sponsorlar

Organizatörler adına konuşma
DIDF-Jugend / Dünya Müziği
Hip Hop ve House dans grubu LUISE gençlik evi
Dünya müziği, caz ve pop

.

Yaziı ve sirk atölyeleri

Menschenrechtsbüro
Quartiersmanagement
Galgenhof / Steinbühl
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung

