
 
 
 

 
 

Essen şehrinde yapılmak istenen HoGeSa yürüyüşüne HAYIR! 
 

Birlikte ırkçılığa karşı ve Essen’de çeşitliliğe evet 
 

Kendilerine Hooligan denen genellikle şiddet yanlısı gruplar 18.1.2015 tarihinde Willy-Brandt-Platz meydanında Salafist 
gruplara karşı bir yürüyüş yapmak için müracat ettiler.. İnternette yayınladıkları bir Video filminde „eğer bir  teror 
yapmak istiyorsak bunu kendimiz yaparız, bunu da şimdi yapıyoruz“ diye tehditler savurmaktadırlar. Böyle bir bildiri 
yeterlidir.  
 

Görünüşte Salafizim‘e karşıymış gibi tavır takınmalarına karşı gerçekte yabancı düşmanlığı ve ırkçılık yaymaktadırlar. 
Kavgacı ve aşırı sağ olan bu gruplar Köln ve Hannover şehirlerinde olduğu gibi yabancı asıllı vatandaşları ve kendileri gibi 
düşünmeyenleri tehdit ederek korku yaratmak istemektedirler. 
 

Bizler Essen’de bu nefrete karşı koyacağız. 
 

Daha önce 21.Eylül 2014 tarihinde 80 kadar şiddet taraftarı Essen’de bir yürüyüş yapmışlardı. Bu grupların dışarıda da 
bağlantıları vardır, örneğin „Pro NRW“ ve Dortmund şehrindeki „Die Rechte“ gibi.  Gerek Polis‘ten gerekse Adliye‘den bu 
halkı birbirine karşı kışkırtmayı amaçlayan, ırkçı, dolayısiyle Alman anayasasına uymayan yürüyüşü yasaklamalarını talep 
ediyoruz. „HoGeSa“ diye adlandırılan bu yürüyüş Essen’de yasaklansa bile bizler barışçıl bir karşı yürüyüş yapmayı 
planlıyoruz. Sağ radikal ya da ırkçı düşüncelere ve şiddete de Essen’de yer yoktur. Ruhr bölgesinde çok uzun süredir 
göçmenler yaşamaktadır ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde birlikte yaşayacaklardır. 
 

Belediye başkanımız Bay Paß bu şiddet yanlısı grubun asıl amacının ne olduğunu çok iyi bir şekilde dile getirmiştir: „Bu 
yürüyüşün sadece bir hedefi vardır; bu güne kadar iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayan insanların arasına nefret 
tohumları ekmektir“. 
 

„HoGeSa“ ile ilgili Polis ve Adliye ne karar verirse versin, bizler demokratik haklarımızı kullanarak barışcıl ve yüksek sesle 
o gün protestomuzu caddelerde dile getireceğiz. 
 

Essen ve Kuzey Ren Vesfalya bölgesindeki tüm demokratik güçleri, Essen’deki tüm vatandaşları, organisasyonları, 
dernekleri ve çatı kuruluşlarını, bilhassa spor kuruluşlarını, dini kuruluşları, işçi temsilciliklerini, firmaları, gençlik 
kuruluşlarını ve gruplarını, politik sığınmacıları destekleyen kişi ve kuruluşları, sanatçıları, üniversite öğrencilerini, tüm 
partileri bu barışçıl karşı yürüyüşü desteklemeleri için davet ediyoruz. 

 
Ben/Bizler bu bildiriyi destekliyoruz. (lütfen doldurduktan sonra şu adrese yollayın: info@essen-stellt-sich-quer.de 
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