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Kiel, Almanyaʼda Neonazilerin bulunmadığı ilk kent olabilmek için aşırı sağcılık ve yabancı düşmanlığına karşı örnek bir 
kampanya başlattı.“ Neonazilere Yer Yok” yazılı 500 levha, aralarında Adalet Bakanlığı binası da dahil, eyalete ait 
binalara asılmaya başladı. Kampanyaya yerli-yabancı her kesimden büyük destek var. 

    

    

    

    

    



    

    

KAMPANYAYA DESTEKKAMPANYAYA DESTEKKAMPANYAYA DESTEKKAMPANYAYA DESTEK    

KİEL- Almanyaʼnın Schleswig-Holstein Eyaleti 

başkenti Kiel, Almanyaʼda Neonazilerin 
bulunmadığı ilk kent olabilmek için aşırı 
sağcılık ve yabancı düşmanlığına karşı kampanya 
başlatarak tüm Almanyaʼya örnek oldu. Kiel Belediye 
Başkanı Torsten Albig (SPD), Cuma günü 
üzerinde “Kein Ort für Neonazis- Kiel gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus (Neonazilere Yer Yok-Kiel Aşırı 
Sağcılığa, Yabancı Düşmanlığına ve Antisemitizme 
karşıdır)” yazılı ilk levhayı Kiel Belediye Sarayı 
ʼnın kapısına astı. İlk etapta 500 levhanın, 
aralarında Adalet Bakanlığı binası da dahil, eyalete 
ait binalara asılacağı açıklandı. Albig levhayı 
asarken kilise, Yahudi Toplumu, Türk Toplumu, 
Alman-Arap Kültür Derneği, göçmen forumları, 
Alman Sendikalar Birliği, Kiel Yüksekokulu ve çeşitli 
kurum temsilcileri de hazır bulunarak kampanyaya 
destek verdiler. 

    

    

    

KKKKIIIILLLLIIIISELERE ASILMAYACAKSELERE ASILMAYACAKSELERE ASILMAYACAKSELERE ASILMAYACAK    

Eyaletlerinde Nazi ruhu taşıyan nasyonal sosyalist 

oluşumların yerleşmesine izin vermeyeceklerini 
söyleyen Albig, ırkçılara 
müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi. Levhaların 
kiliselere asılmayacağını belirten yetkililer, 
kiliselerin herkese açık ibadet yerleri olduğunu 
açıklarken, ırkçı ideolojilerin Hıristiyanlıkla bağdaştırılmaması 
için kampanyaya destek verdiklerini 
ifade ettiler. Neonazilere karşı yürütülen bir 
kampanyanın dışında kalamayacaklarını ifade 
eden Schleswig-Holstein Türk Toplumu (TGS-H) 
Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca, “Artık Neonaziler 
çıplak kafalı ve bot giyen tipler olarak karşımızda 
değil. Nerede oturdukları belli olmayan, her fırsatta 
gücünü kullanan ve resmi dairelerde bile 
karşımıza çıkan bu insanlarla mücadelemizi güçlendirmenin 
zamanı çoktan geçiyor” şeklinde açıklama 
yaptı. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

HER TURLU OLUHER TURLU OLUHER TURLU OLUHER TURLU OLUŞUMA HAZIRIZUMA HAZIRIZUMA HAZIRIZUMA HAZIRIZ    

Albigʼin topluma önemli bir mesaj verdiğini 

belirten Dr. Küçükkaraca, “Bu konunun takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. Irkçılıkla 
mücadele eden her türlü oluşumun içinde yer almaya 
hazırız. Zira bu artık herkesin çok ciddiye 
alması gereken bir sorun haline geldi. Bu hepimizin 
sorunudur ve gidişat bizleri endişelendirmektedir” 
dedi. Alman medyasından duyarlılık 
beklediğinin altını çizen Dr. Küçükkaraca, “Bugüne 
kadar Alman basını yazdıklarıyla ırkçı düşüncelere 
destek vermiştir. Bundan sonra olayınb 
ciddiyetini görerek daha sağduyulu haberler yapmalarını 
bekliyoruz. Bizlere yönelecek baskı ve 
tehditlerden de korkmuyoruz” şeklinde açıklama 
yaptı. Hazırlanan levhalar için 4 bin Euro harcandığını 
açıklayan yetkililer, Şubat ayında mecliste 
aşırı sağcılığa karşı mücadele için alınan kararda 
NPD hariç tüm partilerin kabul oyu kullandığını 
belirttiler. >Nebahat UZUN 
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