
Pro NRW isimli ırkçı parti 26.Mart.2010 tarihinde Katernberg 
semtindeki Cami önünde gösteri yapmak istemektedir. 

„Minareler yasak edilsin“ sloganları ile barış içerisinde birlikte yaşamı 
sabote etmek istemektedirler.

Bizler arkadaşlarımızın, komşularımızın geldikleri ülke yada ait 
oldukları din dolayısıyla politik sömürüye alet edilmelerini istemiyoruz. 
Bu insanlık dışı propagandalara karşı kendimizi savunacağız.

Polisteki ve şehir idaresindeki amirlere sesleniyoruz; bütün hukuki 
imkanları kullanarak bu ırkçı yürüyüşü durdurun!

Yabancı düşmanlığını katiyetle istemiyoruz!

26.Mart.2010, Cuma günü

İlk 
önce 

Gustav-Heinemann-Gesamtschule 

öğrencilerinin Pazar yerine 

yürüyüşleri başlayacak

Saat 

12.30

da Katernberg Pazar yerindeki 

Protestan kilisesi önünden 

başlayacak „Dinlerdeki Melekler“ 

protesto yürüyüşüne katılan 

kalabalık ilk önce Katolik kilisesi 

önünde ara verecek ve

Saat 

13.45

den itibaren Zollvereinstr. / 

Katernberger Str. ’nin birleştikleri 

köşede kurulacak büyük sahne 

önünde karşı gösterilerine devam 

edecektir. Bunlara paralel olarak 

saat 14.00 te Fatih camiinde birlikte 

„Barış Duası“ yapılacaktır.

Lütfen bu bildirileri evlerinizin ve dükkanlarınızın pencerelerine yapıştırın.
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