
  Aufruf in türkisch 

AfDye geçit yok! 

Braunschweig‘ da AfD Federal Parti Kongresi‘ne birlikte 

karșı koyalım! 

30.11.2019 Cumartesi 

AfD Federal Parti Kongresi‘ni 30 Kasim – 1 Aralik tarihlerinde Braunschweig Volkswagenhalle‘ de  
düzenleyecek. Biz bunu protesto etmek için tüm demokratik güçler, sendikalar, antifașist, sosyal ve 
kültürel inisyatifler ve örgütler, dini kurulușlar ve siyasi partiler ile birlikte direnișimizi kalabalık bir 
șekilde sokağa tașıyacağız.  
 

AfD 2013‘ te kurulușundan bu yana ırkçı ve milliyetçi bir parti olarak radikalleșmesini sürdürdü. AfD’nin 

secimlerde aldığı oylar gösteriyor ki, seçmenler buna rağmen bu partiye oy vermekten çekinmiyorlar. 

AfD demokratik, sol ve sendikal güçlere olduğu gibi sosyal kurulușlara da iftira atıp karalamaktan geri 

durmuyor. Bilim, kültür ve medyanın bağımsızlığına karșı kültür savașı yürütüyor. Toplumu bölüp, 

eșitliğe karșı gelip kin ve nefret saçıyor. Tüm bunlar ayrımcılık, șiddet ve terör, mültecilere saldırı 

șeklinde kendini gösteriyor ve en son Kassel Kaymakamı Walter Lübcke’nin katledilmesinde olduğu gibi 

sonuçta Neonaziler tarafindan ișlenen siyasi cinayetlere kadar varıyor. 

Braunschweig’ta yapılacak Parti Kongresi’nde Björn Höcke etrafinda kümeleșen așırı sağcı kanadın 
Parti Yönetim Kurulu’nu tamamıyla ele geçirmesi ve böylece partiyi daha da sağa çekmesi bekleniyor. 
 

Bize düșen görev așırı sağın daha da palazlanıp etkenlik sağlamasına ve gücünü arttırmasına karșı 

koymaktır.  

Biz 30 Kasım günü  

• Tüm bireylerin inanç, cinsiyet, cinsel tercih, köken ve sosyal konumdan bağımsız hür ve 

korkmadan yașadığı bir toplum için  

• Savaș, açlık, sürgün ve sefaletten kaçan insanların bu toplumun kazanımlarından yararlanması 

için 

• Nasyonalsosyalist rejimin ișlediği suçların unutulmaması ve kurbanlarının hatırlanması için  

• Fakirlik, ayrımcııik ve zulümden etkilenen insanlarla dayanıșmak için  

• Bilim, kültür ve medyanın bağımsızlığı için 

direnișteyiz. 

Irkcılık, șövenizm ve cinsiyetciliğe yanıtımız: Adalet, değer vermek, hak eșitliği ve dayanıșmadır! 

07:00 VW-Halle çevresinde etkinlikler 

09:00 Miting, Europaplatz  

11:00 Yürüyüș bașlangıcı, Europaplatz 

13:00 Kapanıș mitingi, Schlossplatz 
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