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Sevgili Nürnbergliler, 

2000 ile 2007 yılları arasında (NSU) “Nasyonal 
Sosyalist Yeraltı“ örgütü göçmen kökenli dokuz 
yurttaşı ve bir kadın polis memurunu öldürdü. 
Kurbanlardan üçü bizim şehrimizde öldürüldü. 
Ayrıca NSU, üç bombalı saldırı ile çok sayıda 
kişiyi ağır yaraladı. Bu bombalı saldırılardan biri 
de Nürnberg‘de gerçekleşti. Nürnberg‘de 
NSU‘yu destekleyen ve yardım edenler, hala 
açığa çıkarılmadı. 

Irkçılığın ve insanlık karşıtı düşüncenin artık 
marjinal fenomenler olmadığını görüyoruz. Irkçı, 
kısmen aşırı sağcı yanlısı bir parti artık tüm 
eyalet parlamentolarında, Federal Meclis‘te ve 
ayrıca Nürnberg belediye meclisinde yer alıyor. 
Son olarak, bu parti, sağcı teröristlerin 
gerçekleştirdiği, CDU`lu siyasetçi Lübcke ci-
nayeti, Halle ve Hanau saldırıları gibi toplumda 
derin üzüntü yaratan eylemlere katkıda bulunu-
yor. Mülteci barınaklarına yönelik şiddet eylem-
leri, gazetecilere ve ırkçılığa karşı çalışanlara 
yönelik saldırılar ve tehditler artıyor. 

Sağcı, insanlık düşmanı grupların miting ve 
gösterileri Nürnberg‘dede düzenli olarak 
yapılıyor. Özellikle, geçen yıldan beri aşırı 
sağcılar ve ırkçılar Corona inkarcılarıyla düzen-
li olarak sokak eylemleri yapıyorlar. 

Simdi ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmak daha 
da zorunlu. Bunu göz önünde bulundurarak, 
geniş tabanlı bir ittifak olarak, Aufseßplatz‘da 
ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı sokak şenliğini 
yedinci kez düzenliyoruz, geçen yıl korona 
salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleşmiş 
olsada bu sene yine değişik din, dil, cinsiyet, 
kültür ve etnik kökenden gelen insanlar, çok 
sayıda dernek, kurum ve kuruluştan oluşan bir 
birlik tarafından düzenlenmektedir.
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Bu yılki program pandemiden dolayı,  3 ayrı yerde 
yapılacaktır:

  Saat 15.00: Kopernikusplatz   
Aç ılış  ve organizatörler adına konuş ma 
 

Müzik: Yascha Finn Nolting ve Amadeus Köhli 
(Nürnberg devlet tiyatrosu)    
Konuş ma: Stephan Doll 
(DGB ve Allianz gegen Rechtsextremismus) 
Müzik: Theaterlabor Nürnberg
(İrfan Taufi k yönetimindeki gençler)

  Saat 17.00: Scharrerstraße / LUISE   
Aç ılış  ve organizatörler adına konuş ma  
Müzik: Hamavayan
(iranlı müzik grubu)
Konuş ma: Marcus König
(Nürnberg belediye baş kanı)
Müzik: Kontrast
(DIDF genç lik müzik grubu) 
Konuş ma: LUISE - the Cultfactory 
(İsmail Yaşar anısına projenin tanıtımı)

  Saat 19.00: Aufseßplatz   
Aç ılış  ve organizatörler adına konuş ma  
Konuş ma: Birgit Mair 
(Nürnberger Bündnis Nazistopp) 
Müzik: Bülbül Manush
(Oriental-Balkan-Funk / dünya müziǧ i)

Etkinlikler arası (Saat: 16:00/ 18:00/ 20:30) Straßenfest 
Youtube kanalında digital program akış ı olacak.

   

Internet sitesi
Kısa vadeli deǧ iş iklikler internet sayfasından duyurulacaktır. 
Güncel kalmak, fotoğrafl ara ve videolara bakmak ve çok 
daha fazlası için ana sayfa ve diğer kanalları ziyaret edebi-
lirsiniz: 
www.strassenfest-aufsessplatz.de

Program

Sponsorlar

Menschenrechtsbüro
Quartiersmanagement 
Galgenhof / Steinbühl

Sponsorlar

Sokak senligi Gazetesi
Bu sene ilk kez sokak ş enliǧ i gazetesi ç ıkarıyoruz. Internet 
sitemizden isteyebilirsiniz.
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Nürnberg Belediye Başkanının sokak 
şenliğine gönderdiği mesaj:

Ne yazık ki, ırkçılık hala içinde yaşadığımız 
toplumun bir parçası. Halle ve Hanau‘daki 
saldırılar ve Walter Lübcke‘nin öldürülmesi ile 
Almanya‘da deneyimlemek zorunda kaldığımız 
gibi, kendini günlük yaşantımızda ayrımcılık, 
internet`te nefret söylemi ve hatta ırkçı şiddet ey-
lemleri şeklindede gösteriyor. 

Bütün bunlar ülkemizde ırkçılıkla ilgili tartışmaları 
yeniden alevlendirdi. Bu iyi bir şey, ancak soru-
nun adını doğru koyup ve bunu ciddiye alıp mü-
dahale edersek, tüm insanların ve dolayısıyla de-
mokratik toplumumuzun eşitliğini savunabiliriz. 

Bunu yaparken, yapısal ve kurumsal ırkçılığın 
yanı sıra insanların otobüs‘de veya diskotek 
kapısında, konut ve iş ararken karşılaştıkları 
günlük ırkçılığa da bakmalıyız. Çünkü ırkçılık, 
insan haklarının temel fi krine bir saldırıdır: „Tüm 
insanlar özgür, haysiyet ve haklar bakımından 
eşit doğar!“ 

Irkçılığa karşı her yıl düzenlenen sokak şenliği, 
konuyla ilgili farkındalığın artırılmasına ve bu ko-
nudaki tutumun geliştirilmesine önemli bir katkı 
sağlamaktadır. Irkçılığa karşı sokak şenliğinin 
planlanması ve uygulanmasında görev alan ak-
tif insanlara teşekkür ediyor, hepinize başarılı bir 
etkinlik diliyorum!
 

Marcus KönigMarcus König
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