
Irkcilara  karsi
ENOUGH IS ENOUGH  * GENUG IST GENUG * YETER ARTIK!

Pforzheim‘da büyük Irkci Gruptoplumu seneler önce kuruluduguna herkesin kullagina gelmisdir. Malesef de-
vlet öyle konulari bildiklerine ragmen müdahale etmiyor. Pforzheim ve cevresi fasistlerle dolu ve gün gectikce 
bu toplum büyüyor. Tarihsel önemli günlerde Pforzheim‘da bulusup sol düsünceli, fasizme karsi olan gruplari 
korkutmaya calisiyorlar. Son senelerde irkcilar Pforzheim‘dan cikip baska yere tasindilar. Bundan dolayi Pforz-
heim‘in sag toplumu büyük sayida üye kaybetmistir. Bu yüzden Pforzheim‘a son zamanda sag toplumdan pek 
fazla ses cikmadi.
‚‘Heidnische Sturm Pforzheim‘‘ kurumu tamamen kapandi, ‚‘Freundeskreis ein Herz für Deutschland‘‘ 23 Sub-
at‘tan haric faaliyet‘de bulunmadi ve ayrica sag Hooligan toplumu‘da yavas yavas meydan‘dan kayboluyor. 
Bunlar Hepsi güzel haber olsa bile üzücü bir gercek var: Fasistler, irkcilar NAZILER Pforzheim‘da ve Pforzheim‘in 
taninmis kahveler ve bar‘larda rahatca geze biliyorlar. 
O meshur meyhanelerin isimleri söyle: ‚‘Sägewerk‘‘, ‚‘The Rock‘‘, ‚‘101 Bierbar‘‘, ‚‘Irish Pub‘‘ ve ‚‘Pflaumenbaum‘‘. 
Sayilan Bar‘larda yabancilara pek saldiri olmamis, bu ama öyle bir durum gerceklesmiyecegine demek degildir. 
Sizlere simdi son yarim senede hangi ortam‘da ne tür saldiri veya olay oldugunu saymak isteriz:

15 Ocak 2014: Yaklasik 40 irkci Selefi basin aciklamasina katilim sagladi. Sol düsünceli Fotografcilari tehtit edip 
polis onlari anca o meydan‘dan uzaklastirdi. Irkcilarin Isimleri: Sascha Palossi, Fabian Köters, Marius Geiger, 
Steve Fitzer ve Lars Seyfarth. Bazi irkcilar alman fasist partisi „NPD“ genclik kolu „JN‘de (Junge Nationaldemo-
kraten)“ üye‘dir , ayrica Heilbronn ve Bretten‘den gelenler oldu.

01 Subat 2014: Sol gruplarin düzenlendigi ‚‘Savasa Karsi‘‘ mitingin‘de dört irkci vardi. Isimleri: Lars Seyfarth, Ste-
ve Fitzer, Detlef von Seggern ve Fabian Köters. Provokasyon yapip yine meydan‘dan uzaklastirildilar.

08 Subat 2014: Sol düsünce merkezi ‚‘Alte Fabrik‘‘ irkcilar tarafindan provoke edildi. El ilanlarini alip evin arka 
bahcesine büyük sayida cöp birakip gittiler. ‚‘Die Rechte‘‘ partisi o günü carsi‘da informasyon standini acmisti. 
Sol düsünce dernegi spontan karsi eylemi düzenleyip ‚‘Die Rechte‘‘ partisini 20-30 kisi arasi protesto etmistir.

15 Subat 2014:  Sol düsünce dernegin 23 subat icin yaptigi hazirlik gününde irkci Lars Seyfarth yine provoke edip 
dernegin acik kapilarina yeniden el ilanlarini atip cöp yapti. Carsi‘da fasistler yine el ilanlarini dagitti.

19 Subat 2014 Genc sag toplumu Pforzheim‘in gar stasyonun alt gecisinde ‚‘Sieg Heil‘‘ haykirarak yürüyüs dü-
zenledi. Kommunale Kino‘da o an gizli kamera ile sag irkci müzik toplumu ceken ‚‘Blut muss fließen‘‘ (kan akma-
si gerekiyor) filmin gösterisi yapiliyordu.

22 Subat 2014 ‚‘Die Rechte‘‘ partisi ve ‚‘Freundeskreis ein Herz für Deutschland(kisa FHD)‘‘ Marktplatz‘da infost-
and‘ini kurup 23 subat icin bildiri dagitiyorlardi. Polisler NAZILERI KORUYORDU! Fasitlere karsi yapilan eylemci-
ler meydan‘dan uzaklastirildi. Ayni gecede sol düsünce derneg‘ine saldiri gerceklesti. Dernegi yakmaya ugrasan 
aralarinda yine taninmis isimlerden Fabian Koeters de vardi. Fasitler yangini hizlandirmak icin degisik maddeler 
döküp yakip kactilar. Facebook sitlerine bu saldiri gerceklesmeden yaklasik bir iki saat önce ‚‘wir ziehen jetzt 



los‘‘ yani biz simdi görev basina geciyoruz anlaminda yazi paylasmislardi.

23 Subat 2014 FHD Wartberg alaninda mesalelerle ‚‘alman kurbanlarina‘‘ anma gecesini düzenledi.
Sol düsünce toplumlar yollari yeni gelen fasitlere kapatip gecise izin vermedi. Ne yazik ki fasistlerin cogu 3-4 saat 
evel oraya gidip nöbet tutmuslardi. Aci gercek: Polisler yine Nazileri korudu. Sol toplumun ayni zamanda karsi 
eylem düzenleyip ‚‘alman kurbanlarin‘‘ anma sirasinda fasistlere rahat birakmayip basarili rahatsizlik vermistir.

21 Mart 2014 Üc nazi genc gece saat 1‘de Sol düsünce derenegine ‚‘misafir‘‘ olarak girdiler. Sol düsünce üye‘leri 
giren genclerin fasist oldugunu anladigi an dernekten disari atmak istediler. Dernegi terk etmeyen fasistler esrar 
kullanilmis halleriyle agresiflesip mobilya‘lari kirip boksörlerin dis korumasini agizina takip dövüse hazirlaniyor-
lardi. Dernegin üyeleri Phillip Fleck, Marius Geiger‘i ve ismi belli olmayan ücüncü fasisti dernek disi ettiler.

30 Mart 2014 Irkcilar sol düsünce dernegin camlarina fasist yazili propaganda kagitlarini yapistirdi.

Nisan 2014 Fasistler sürekli sol düsünce dernegi (Zerrenerstraße) provoke edip pismis yumurtalarla müsterilere 
ve camlarina atmisti.

10 Mayis 2014 Esslingen cevresi. Pforzheim‘in irckilari, ‚‘die Rechte‘‘ aralarinda yine Fabian Koeters, Marius Gei-
ger, Steve Fitzrt, Malte Hertens, Göppingen‘in sag toplumu ‚‘Autonome Nationalisten Göppingen ve Esslingen‘in 
sag toplumu ‚‘ Freie Nationalisten Esslingen‘‘ sürekli sol toplumun eylemine polis ve koruma altinda olduklarina 
ragmen saldiriya ugradi.

20 Temmuz 2014 Dört irkci, aralarinda yine Fabian Koeters, Marius Geiger ve Paul Schwarz, Filistin icin düzenle-
nen yürüyüse katilip konusmacilari israil‘e karsi söylenen sloglanlari alkislayip sol düsünce üyelerinden eylem-
den kovulmustur.

21 Temmuz 2014 Yaklasik 12 genc irkci, aralarinda yine Fabian Koeters ve Lars Seyfarth, Pforzheim‘in kuzey böl-
gesinde (Nordstadt) el ilanlari ve afis asma ve dagitmakla mesgul. Sol düsünce dernegin yeni lokantasi Pforz-
heim Nordstadt‘da acilis yapmalarini yalanlarla engellemeye calismislardir.

Irkcilarin Pforzheim‘da rahat gezip ve bu tür eylemleri yapmasina devlet tarafindan izin verilmesi bizi rahatsiz 
ediyor. YETER ARTIK! ‚‘Die Rechte‘‘ parti üyeleri sürekli yeni dernegimizin subesinde  sürekli rahatsizlik verdikleri 
icin bu Cumartesi 26 Temmuz‘da sol düsünce eylemini gerceklestirecegiz. Gittikce sayisi yükselen saldirilardan, 
provokasyonlardan ve sag toplumun baska aksyonlarindan biktik ve bunu cevapsiz birakmiyacagiz. Bu cumar-
tesi saat 11:30‘da Nordstadt‘in Pfälzer Platz‘in oldugu yerde ( gar stasyonun arka tarafi) bulusacagiz. 

SESINIZI DUYURUN! BOYUN EGMEYIN! KREATIF OLUN! SENDE KATIL!

Cumartesi 26.07.2014 
11:30 Uhr Pfälzer Platz (İstasyon arkasında) Pforzheim


