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5. SOKAK ŞENLİĞİ 

Cumartesi, 22 Haziran 2019
Saat 14.00 – 22.00 arası  - Aufseßplatz

Ortak yaşamı güçlendirelim

Organizatör: 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:

Irkçılığa ve              
  Ayrımcılığa karşı

Değerli Nürnbergliler, 

2000-2007 yılları arasında NSU (Nasyonal Sosyalist 
Yeraltı Örgütü) dokuz göçmen yurttaş ve bir polisi öl-
dürdü. Cinayetlerin üçü Nürnberg´de geçekleşti: 13 
Haziran´da Abdurrahim Özüdoğru´ nun ölüm 
yıldönümü, 9 Haziran´da İsmail Yaşar ́ın ve 9. Eylül´de 
ise Enver Şimşek´in ölüm yıldönümleri. İlk bombalı 
saldırıyı NSU Nürnberg Südstadt´da bir restoranda 
yaptı. Polis yıllar boyu suçluları kurbanların yakın 
çevresinde aradı.

Bu arada NSU-davası Münih´de sonuçlandı, fakat 
gerçekler halen aydınlatılmadı. Özellikle Nürnberg´deki 
NSU´yu destekleyenler ortaya çıkartılmadı.
NSU-davası tüm gerçeklerin aydınlatılmasını 
sağlamadı ve birçok soru halen açık. Dün hayal bile 
edemiyeceğimiz bir şekilde Chemnitz´de ırkçılar 
yabancı avına çıktılar. Artık ırkçı ve insanlık dışı 
açıklamalar ve eylemler küçük sağ ve şiddet yanlısı 
grupların başvurduğu önemsiz bir yöntem olmaktan 
çıktı ve çoktan toplumun orta tabakalarına erişti. 

Açık sağ bir parti Baverya eyalet parlamentosuna da 
seçildi. Bu partinin seçilmiş Nürnberg´li bir parlemen-
teri Hitler rejimine hayranlık duyduğunu gizlemiyor. 
Nürnberg´de ırkçı ve aşırı sağcı gruplar bol miktarda 
miting ve yürüyüş düzenliyorlar. Bilinçli bir şekilde 
özellikle yabancıların yoğun yaşadığı ve bizim Irkçılığa 
ve Ayrımcılığa Karşı Sokak Şenliği düzenlediğimiz, 
Aufseßplatz´da yapıyorlar.

Mülteci yurtlarına, gazetecilere ve ırkçılığa karşı 
mücadele eden kişilere saldırı ve tehditler ürkütücü 
boyuta erişti. Sağ gruplar, bazı olayları, örneğin 
kadınlara yönelik şiddeti, ırkçı propagandaları için 
kullanıyor ve bu türden problemleri etnik yapıdan 
kaynaklıymış gibi gösteriyor. 

Bu nedenlerle Nürnberg’te ayrımcılık ve nefrete yer 
olmadığını göstermek için ırkçılığa karşı tek vücut 
halinde mücadele etmeliyiz. Bu amaçla Aufseßplatz’da 
5. kez, Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Sokak Şenliği 
düzenliyoruz. Şenlik, değişik din, dil, cinsiyet, kültür ve 
etnik kökenden gelen insanların daha iyi bir ortak 
yaşam sürdürmesi için çaba harcayan çok sayıda 
kurum, kuruluş, dernek ve örgütten oluşan bir birlik 
tarafından düzenlenmektedir.
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Çok çeşitli çocuk programı: 
* Zıplama kalesi
* Kaykay pisti
* Oyunlar
* Yüz boyama * ...
* 1. FC Nürnberg´in Hareket programı 
   „1. FC Niño“
* ...

Südstadt tanıtım gezisi
Aufseßplatz semti, Südstadt´ın kalbi, 50 dakikalık 
küçük bir yürüyüş ile bölgenin tüm güzelliği ve enter-
nasyonal çeşitliliği tanıtılacak. 
Her saat başı 15.00 ve 18.00 arası
Tanıtım gezisi başlangıç yeri: Die LINKE´nin 
informasyon masası

Saat 14:00 – COLLECTIF TAMTAM
                      Afrika davul ritimleri

Saat 14:20 – Açılış ve selamlama 

Saat 14:25 – Thorsten Brehm 
                      Nürnberg belediyesi adına

Saat 14:35 – DIDF - genç ve çocuk gitar grubu

Saat 14:50 – Trikala Verein und Freunde e.V.
                      Yunan halk dansları

Saat 15:05 – COLLECTIF TAMTAM
                      Afrika davul ritimleri

Saat 15:25 – noris inklusion - Sanat gösterisi

Saat 16:00 – ROMANIMA e. V. - Deutsch-Rumänischer         
          Kulturverein - Halk dans ekibi

Saat 16:05 – Birgit Mair ISFBB e.V. - selamlama

Saat 16:10 – ROMANIMA e. V. - Deutsch-Rumänischer         
          Kulturverein - Halk dans ekibi

Saat 16:15 – Lebenshilfe – Die Überbeine - halk dansları

Saat 16:35 –  Efxinos Pontos - dans grubu

Saat 17:10 – Adayna - müzik grubu

Saat 17:40 – Hamavayan 
                      Iran Kültür derneği Khayam - müzik grubu

Saat 18:10 – Schlupfwinkel e.V. - dans grubu

Saat 18:30 –  Eylem Gün
                      organizatörler adına konuşma

Saat 18:45 – The Elephant Circus
                      Indi Folk/Americana/Pop - müzik grubu

Saat 19:30 –  Griechischer Makedonia Verein 
                       dans grubu

Saat 20:10 – Feryal Öney ve Grubu
                      Kardeş Türküler solisti

Saat 21:00  – Konstantin Wecker - Video mesajı

Saat 21:10 – Feryal Öney ve Grubu
                      Kardeş Türküler solisti

Program

CAN Supermarket - Ingolstädterstr. 53 
90461 Nürnberg

Öztat Döner Produktion - Sprottauerstr. 21 
90475 Nürnberg - 0911/ 597 51 70

Sparkasse Nürnberg

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

Sponsorlar

* * ***

* * ***

* ***

Şenlikte yemek ve içecek satılmaktadır. 
Elde edilen gelir şenliğin finansmanında 
kullanılacaktır.

Nürnberg belediye başkanının sokak şenliğine 
gönderdiği mesaj

Her sene düzenlenen ırkçılığa karşı sokak 
şenliği artık Nürnberg´in senelik ırkçılığa ve 
ayrımcılığa karşı etkinlik takviminde yerini aldı.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Biriminin (Anti-
diskriminierungsstelle) aktüel senelik raporunda 
görüldüğü gibi ırkçılıktan dolayı dışlanmak halen 
birinci sırada yer almakta. Bu yüzden ırkçılığa 
ve ayrımcılığa karşı etkinliklere ihtiyaç duyul-
makta.

Insanlar ırkçılığı hayatın her alanında, sos-
yal çevrede, işyerinde, okulda ve sokakta 
yaşıyorlar.

Özellikle endişe duyulacak boyuta varan 
ayrımcılık, İslam ve Yahudi düşmanlığının yanı 
sıra engelli insanlarda; giderek artan aşağılayıcı 
görüşlerle karşı karşıya kalıyor. Artık birçok şey 
söylenir hale geldi.

Demokratik, açık ve dayanışmacı toplumda, 
ırkçılığın yeri yoktur. Tamda bizim şiarımızında 
„Nürnberg hält zusammen“ mantığı budur ve 
bütün demokratları insanlık düşmanlığına ve 
ırkçılığa karşı tavır almaya davet ediyorum.

Sokak şenliği organiza törlerini emeklerinden 
dolayı kutluyor ve tüm ziyaretçilere bol sohbetli, 
güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. 

Dr. Ulrich Maly


