
Bugün günlük hayatımızın bir parçası olan ırkçılığı kuşaktan kuşağa yaşamak zorunda
kalmak istemiyoruz, ona karşı mücadele ediyoruz! 
Hanau ve Halle’deki sağ terörist saldırılar, NSU cinayetleri, Almanya’da bugüne kadar işlenen
yüzlerce ırkçı motivasyonlu cinayet, ateşe verilen sayısız mülteci kampı, her gün yaşamak
zorunda kaldığımız gündelik ırkçılık, açık ırkçı AfD ve merkez partilerin örtülü ırkçılığı... 
 
Irkçılık...

öldürüyor...
özgüvenimizi elimizden alıyor...
bizi hareketsiz kılıyor...
sesimizi görünmez hale getiriyor...
dışlıyor...
topluma dahil olmamızı zorlaştırıyor...

 
Irkçılık, bugün hâlâ yaşamımızın her alanında bizi etkileyen ve baskı altına alan tarihsel ve
güncel sömürgeciliğin yarattığı eşitsizliklerin bir ifadesi. Irkçı fikirlerin kökleri, sadece “aşırıcı”
bir çevrede değil, toplumumuzun çok derinlerinde bulunuyor. En “demokratik” devlet
kurumlarında dâhi ırkçılığa dayanan düşünme biçimleri ve uygulamalar, gündelik bir rutin.
Racial profiling, konut ve iş piyasasında ayrımcılık ve insanlık onuruna aykırı mülteci
politikası, bu ırkçılığın ayyuka çıktığı sadece birkaç örnek.
Biz beyaz mekânların ama tamamında sıklıkla duyulmamayı, konuşamamayı ve
konuşabildiğimizde de ancak yardım edilen nesneler olarak görülmeyi deneyimliyoruz. Bu
bizim için ırkçılığın sürekliliğini ve yaygınlığını ortaya koyuyor. Bu “yardım” konseptinin
bugüne değin hiçbir şey değiştirmediği ise ortada: Halen insanlar ölüyor ya da dışlanıyor. 
Devletin bizi korumadığı açık: Bizim kendi korunaklı alanlarımıza ihtiyacımız var! Bu alanlarda
kendimizi göz hizasında örgütlemeye; öfkemize, korkumuza, diğer bütün duygularımıza kolektif
bir biçim vermeye ihtiyacımız var.
Gelin, örgütlenelim ve ırkçılıkla ilgili deneyimlerimizi bir ifadeye kavuşturabileceğimiz bir
özkimliği kendi ellerimizle kuralım. Bunu kendimiz başarmak zorundayız. Kimse bizim adımıza
eyleyemez, bunu ancak BİZ yapabiliriz!
Eğer söylediklerimiz ilgini çekiyorsa, ilk fikirlerimizi ve pratik önerilerimizi bir araya getireceğimiz
ilk buluşmamıza sen de gel. Olabildiğince çok perspektifi bir araya getirmek ve tartışmak,
sesimize sürekliliği olan bir biçim kazandırmak için oldukça önemli. 
Bir araya gelelim, örgütlenelim ve birbirimizi güçlendirelim!
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* Cinsel kimlik ve yönelimlere,

sınıfsal pozisyona dair

ayrımcılıkların, antisemitizmin veya

böylesi diğer ayrımcılık türlerinin de

ırkçılıkla benzer özellikler taşıdığını

düşünüyor ve özellikle bu

ayrımcılıkların hedefinde olan

gruplarla dayanışmayı

hedeflediğimizi belirtiyoruz.


