
Irkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi 22-23 Nisan tarihle-
rinde Köln Maritim Oteli’nde genel kongresini yapacak. Ama Köln
halkı AfD’ye ‘Hoş gelmedin, şehrimiz halkların kardeşlik şehridir’
diyecek! 

Irkçılar dışında bütün partiler, sendikalar, şehir ve semt meclis-
leri,  kiliseler, karnaval dernekleri, müzik grupları, gençlik örgütleri,
ırkçılığa karşı inisiyatifler tüm Köln halkı  haftalardır “Irkçılığa şeh-
rimizde yer yoktur” mesajıyla hazırlıklar yapıyor.

Bugüne kadar da Pegida, Kögida, Pro-Köln gibi ırkçı ve yabancı
düşmanı karşı örgütlerin eylemlerine karşı son derece duyarlı olan
Köln halkı, 22 Nisan günü bir kez daha sokaklarını ırkçılığa kapa-
tacak. 

AfD, Avrupa Birliği tartışmalarının ve Euro krizinin sonuçlarının
emekçilerin yaşamına ciddi etkiler yarattığı bir dönemdemilliyetçi
ve neoliberal söylemlerle ortaya çıktı, ancak asıl olarak 2015'te ya-
şanan “sığınmacı krizi” sonrasında güç kazandı. Savaştan ve yok-
suluktan kaçarak Avrupa'ya gelmek zorunda kalan mültecilere
yönelik nefret dolu açıklamalar yaptı, eylemler düzenledi. 

Mültecileri “potansiyel suçlu” olarak gösterip, savaşları çıkaran
gerçek suçluları ise gizleme çabası içerisine girdi. Özellikle İslam
ülkelerinden gelenlere karşı açıktan Alman halkı arasunda düş-
manlık körükledi. Halen de işyerinde, mahallelerde, okullarda be-
raber olan, birlikte üreten Alman-göçmen, Hristiyan-Müslüman
emekçiler arasına düşmanlık tohumları atıyor.

AfD sadece ırkçı-bölücü değil, yoksullara karşı zenginlerden yana
olan bir partidir. Servet vergisine ve miras vergisine karşı çıkıp, ek
olarak da zengin için vergi indirimleri istiyor. Elektrik, su, konut ve
sağlık alanlarında tam özelleştirmeyi sağlayarak zaten sıkıntı çek-

tiğimiz bu konularda devletin sosyal görevlerinin azaltılmasını he-
defliyor. Şimdi de emeklilik yaşının 67'den 70'e çıkarılmasını gün-
deme taşıdı. Kısacası emekçi düşmanı, yoksul düşmanı, kadın
düşmanı ırkçı bir parti olarak sadece göçmenlere değil bütün emek-
çilere zarar veriyor. 

Alman halkının ırkçıları protesto için sokaklara çıkacak olması
elbette önemli ve anlamlıdır. Ama bu ülkede yaşayan biz Türkiye
kökenli göçmenlerin de Alman halkıyla birlikte ırkçılığı protesto
eylemine  katılması, ırkçılığa karşı verilecek mesajın daha güçlü ve
anlamlı olmasını sağlayacaktır. 

Çünkü ırkçıları asıl püskürtecek olan yerli ve göçmenlerin elele
vermesi, her türlü milliyetçi ırkçı kışkırtmaya rağmen ortak yaşamı
ve ortak geleceği savunmaları olacaktır. Emekçileri bölme politi-
kalarına karşı ne kadar güçlü ve ortak bir ses çıkarırsak, kendimizin
ve çocuklarımızın bu ülkede insanca, huzurlu bir hayat sürmesini
güvence altına alabiliriz. Bugün buna ihtiyacımız var!

Gelin 22 Nisan günü ırkçılığa karşı  bir araya gelerek, asıl farklı-
lığın ve bölünmenin dinler ve  uluslar arasında olmadığını hep bir-
likte gösterelim!

Gelin hep birlikte, tüm faşist örgütlenme ve partilerin yasaklan-
ması için Alman halkıyla birlikte güçlü bir mesaj verelim!

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu DİDF olarak, tüm Tür-
kiyelileri 22 Nisan günü Heumarkt’ta bu anlamlı eyleme katıl-
maya, güçlü bir kardeşlik   mesajı vermeye çağırıyoruz!

AfD ÖNYARGILARI KÖRÜKLEYEN, 
EMEKÇİLERİ BÖLEN BİR PARTİDİR!

YOKSULLARIN DEĞİL ZENGİNLERİN 
ÇIKARLARINI SAVUNUYOR

IRKÇILIĞI BİRLİKTE ENGELLEYEBİLİRİZ!

Köln'de on binler ırkçı AfD partisini protestoya hazırlanıyor

Irkçılığa karşı birlikte güçlüyüz! 
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