Tribunal 'NSU-Komplex-auflösen'

Angehörige, Betroffene und Initiativen laden ein
Freitag I 19. Mai 2017 I 10.00 – 15.00 Uhr

FORUM
Daya ış a perspektifleri ve dire iş stratejileri

Aşırı sağ ve ırkçı şiddet ağdurları, yakı ları ve i isiyatifleri üyeleri iraraya gelerek daya ış a
perspektifleri ve dire iş stratejileri üzeri e fikir alışverişi de ulu a aklar.Ülke ve toplu sı ırları
üstü ir akış açısı ö e taşıya ak.
Irkçı saldırılar ve i ayetler siste atiktir- sade e NSU yapısı da eri ve sade e Al a ya’da değil.
Devlet destekli ırkçı dışla alar, ayrı ılıklar, askılar ve i ayetleri Avrupa ülkelerinde ve
toplu ları da uzu ir gele eği vardır. Irkçı güç ve haki iyet ilişkileri, çoğul u toplu ve devlet
kuru ları tarafı da sürekli ye ile ekte ve eşrulaştırıl aktadır. Bu u , ya a ı görüle lere,
siyahlara, People of Color’lara, göç e lere, Ro a lara, di i azı lıklara ve koru aya uhtaçlar
i sa lara yö elik öldürü ü etkisi her yerde ay ıdır.
Bu u ve etki ve tepkiler üzeri e ağdur yakı ları ve i isiyatif üyeleriyle, açık ir soh ette fikir
alışverişi de ulu ak istiyoruz. Ko uya daya ış a, öz örgütle e, dire iş, layıkıyla a a
yö te leri ve ırkçı i ayetleri
ağdurları ı ve kur a yakı ları ı
addi ve a evi taz i at
talepleri i ve NSU davası da çıkarıla ak so uçlar da gi i ko u aşlıkları da dahildir.
Düzenleyenler: Nguyễn Ngọc Châu ve Đỗ A h Lâ A a İ isiyatifi, Ra aza Av ı İ isiyatifi
Ha urg; Irkçılığa Karşı Birlik, Berli ; Burak Bektaş Ci ayeti i Aydı lat a İ itiyatifi, 99 Möll
Irkçı Ku dakla ayı A a İçi Dost Çevresi, Jaja Dia i’yi A a İ isiyatifi, „Keup her
yerde“ İ isiyatifi Köl , 6 Nisa İ isiyatifi Kassel, „Sessizlıği kır“ İ isiyatifi Dort u d vs.
Ağırlıklı ko u ala ları:
. kuru sal/siste atik ırkçılık – Faşist ve ırkçı şiddeti NSU’ya kadar uza a deva lılığı:
Oury Jalloh A a İ isiyatifi
. Farklı ülkelerde edi ile te rü eler, e ter asyo el ve farklı toplu larda dire işe akış açısı
te rü eler hakkı da ilgi alışverişi
Urgence Notre Police Assassine, Verité et justice pour Wissam El Yamni ve Irkçılığa Karşı Birlik,
Berlin
3. Öz örgütlenme ve toplumlararası ağlar: Anma-Mücadele Etme-Vargılar
Gülüsta Av ı / Ra aza Av ı İ isiyatifi, İ rahi Arsla , Möll 99 Irkçı Ku dakla ayı A ak İçi
Dost Çevresi, Os a Taşköprü, NSU tarafı da öldürüle Süley a Taşköprü’ ü kardeşi, Burak
Bektaş Ci ayeti i Aydı lat a İ isiyatifi
4. Irkçılığa karşı ü edele i stratejileri ve talepler
Nguyễn Ngọ Châu ve Đỗ A h Lâ ’ı A a İ isiyatifi,
Burak Bektaş Ci ayeti i Aydı lat a İ isiyatifi

V.i.S.d.P. Deniz Gül: deniz.rose@gmx.de und Bahar Ericok: info@supervision-ericok.de

Amaçlar:
Te rü eler hakkı da fikir alışverişi de ulu ak ve değerle dir ek
Farklılıkları ve paydaları tespit et ek
So uç çıkarıp, talepleri elirle ek
Perspektif ve stratejileri daha da geliştir ek
Progra akışı:
1. Selamlama
2.Giriş ilgileri
3.Beklentiler ve hedefler
4.Mola
.Soh et grupları
.Ge el kurul: So uçları toparla ası
Müter i grupları / Al a a, İ giliz e, Fra sız a, Türkçe

Tarih: Cu a, 9 Mayıs
7
Saat: 10.00-15.00/
Yer: Halle am Rhein (SSM)
Am Faulbach 2
51063 Köln.
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