AGIT – Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı

Alman Demokratlar Birliği

Insan haklarının ihlali, etnik çatışmalarının desteklenmesi, demokrasinin istenilmeyen bir muhalefet
partisine karşı uygulanan operatif baskı yüzünden engellenmesi.

Sayın yetkililer,
Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten) bu metin ile AGIT`e resmi olarak şikayette
bulunmaktadır.
Almanya`daki endişe verici gidişata karşı desteklerinizi temenni ediyoruz. Partimiz Almanya`da ağır
antidemokratik ve bilinçli olarak etnik çatışmaları çağırıştıran eylemlere maruz kalmıştır. Bundan dolayı
sizlere vereceğimiz bilgileri inceleyip belgelemenizi arz ederiz.
Allianz Deutscher Demokraten 2016 yılının Haziran ayında Almanya`da kurulmuş ve sosyal-liberal ajandası
olan bir partidir. Bunun ötesinde Almanya`da ötekileştirilen azınlıkların sesi olma görevini üstlenmiştir.
Hedeflerimizin başta geleni etnik azınlıklara karşı hoşgörüyü arttırmak ve tüm azınlıklara karşı mevcut olan
ırkçı yaklaşımları sonlandırmaktır. Barışı, güvenliği ve istikrarı koruma adına her türlü kavgadan sakınmayı
görev olarak kabul etmiştir.
Partinin kurulmasının başlıca sebepleri arasında Almanya`da Türk kökenli vatandaşlara karşı diğer partilerin
ve politikacıların ve bunlara ait olan medya kuruluşlarının endişelendirici tutumu başta gelmektedir.
Allianz Deutscher Demokraten partisinin motifleri
Almanya`da yaşayan etnik ve dini azınlıkların, bilhassa da Türklerin, diğer partiler tarafından temsil
edilmediğine ve bunlar tarafından sosyal hayattan dışa itildiğine dair rahatsız edici gelişmeler yaşanıyor. Bu
gelişmeleri gösteren hadiseler sırayla
–
–
–
–
–
–

NSU cinayetlerinin ve arka planda devletin ve istihbaratın bu olaylarda oynadığı rolü gizleme ve
üstünü kapama kampanyası,
camilere ve kültür merkezlerine sözlü ve fiziksel saldırıların artması,
islâmi yaşam tarzının (türban ve helal kesim gibi) aşağılayıcı şekilde topluma açık tartışılması,
çifte vatandaşlığın ayrımcıl bir şekilde yasaklanması,
bir takım Alman politikacılar tarafından Türk kökenli vatandaşlara Almanya`yı terk etmelerine
yönelik çağrıları,
güncel ayrımcılığın artması (eğitimde, iş arayışında, ev arayışında)

olarak her geçen gün artmaktadır.
Bununla beraber Almanya devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında artan gerilimden dolayı bu konuyla hiç
alakadar olmayan Türk kökenli vatandaşlara karşı ayrım ve ırkçılık artmaktadır. Bu artışı gösteren eylemler
başlıca
–
–
–
–
–

PKK ve YPG sempatizanları ve destekçilerine karşı Alman hukukunun gösterdiği yumuşak tutumu,
Temmuz 2016`da meydana gelen hain darbe girişimine karşı Alman devletinin ve yetkililerin
göstermediği üzüntü ve dayanışma,
bazı Alman politikaciların PKK, YPG ve FETÖ gibi bazı terör örgütlerine karşı duyduğu ve gizlemeden
gösterdiği sempatileri,
bazı Türk kökenli politikacıların Türkiye`ye karşı gösterdiği ılımlı politikadan dolayı partilerinden ihraç
edilmeleri,
Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına ve bilhassa da iktidar partinin politikacılarına gösteri ve
toplantı yasağı getirilmesi

ile özetlendirilebilir.

Bir çok Türk kökenli vatandaş artık kendisini ikinci vatanında güvende hissetmeyip kendi görüşlerini her
hangi bir yaptırıma tabii tutulma korkusundan söylemeye cesaret edemiyor. Bu gidişat bizlere Üçüncü
Reich`in (Hitler Almanya`sının) başlangıç dönemini hatırlatıyor – ki bu benzetmeyi yapmaya da cesaret
edemez hale gelmiş bulunuyoruz.

Aktif ve demokrat düşünceye sahip olan insanlar olarak bu gidişatı durdurmak için bir an önce harekete
geçme gereği duyduk. Başka ülkelerin gidişatlarını fırsat görüp o ülkenin uyruğuna sahip olanlara karşı cadı
avına çıkmayı ve bu insanları toplumun dışına itmeyi yanlış görüyoruz.
Doğal olarak kurulduktan kısa bir süre zarfı içinde büyüyüp bugün 1600 üyeye sahip olan Allianz Deutscher
Demokraten partisi temeli sağlam bir parti programı hazırlayıp her kitleye uygun bir ajandayı takip
etmektedir.
Kurulduğundan beri sistematik olarak baskı ve karalama kampanyalarına maruz kalan Allianz Deutscher
Demokraten partisini maddi ve manevi olarak aktivitelerini bitirmeye zorluyorlar. Bu tarz eylemler
sonucunda Kuzey Ren Vestfalya`daki eyalet parlamentosu seçimlerinde bize verilen oyların bir kısmı silinip
Alman sağcı bir partiye aktarılmıştır. Devlet yetkililerine ve eski cumhurbaşkanı Gauck`a yazılan mektuplar ve
dilekçeler cevapsız kalmıştır. Bazı parti mensuplarına üyeliklerinden dolayı maddi zarar verilmiştir.

Bu güne dek neler oldu?
–

–
–
–
–

AfD (Alternative für Deutschland), sağcı ve Islam düşmanı parti, Allianz Deutscher Demokraten
partisine karşı kısaltmaların sözde benzerliğinden dolayı dava açmış, bu davanın olası bir siyasi
motivasyonlu yargıç tarafindan partimiz aleyhinde sonuçlandırılıp partimize yüklü bir maddi zarar
vermiştir.
200`den fazla banka partimizin hesap açma talebini red etmiş, hesap açmayı kabul eden 4 banka ise
sonradan hesapları gerekçe göstermeden kapatmıştır.
Bankalara karşı açtığımız davalar olası önyargılı yargıçlar ve mahkemeler tarafından kabul
görmemiştir.
Partimize anlamsız ve sebepsiz cezalar verilip siyasal çalışmamız engellenip maddi zarar verilmiştir.
Medyanın bu konulara sessiz kalıp bizden hiç bahsetmemeleri, bizi haber yaptıklarında ise olumsuz
şekilde bizleri yansıtıp kamuoyunu bizlere karşı kışkırtma peşinde oldukları apaçık ortadadır.

Bu olaylardan ortaya çıkan sonuçlar nedir?
–
–
–
–
–
–

Bize verilen oyların bir kısmı bizden alınıp bize karşı çalışan sağcı bir partiye aktarılması,
Bize verilen cezaları hesap yoksunluğundan ödenememesi ve böylelikle cezaların ve tebligatların
birikmesi,
Siyasal faaliyetleri finanse edememe sorunu,
PayPal hesabında ve nakit olarak birikmiş kaynakların davalara ve cezalara erimesi,
Siyasal faaliyetlerin maddiyatsızlıktan bitme noktasına gelmesi,
Partimizi kamuoyunda itibarsızlaştırılması.

AGIT`ten beklentilerimiz nedir?
Almanya`da demokrasinin güçlenmesi adına sizden Alman hükümetini ikaz etmenizi arz eder, hükümete
–

buradaki Türk kökenli vatandaşların Almanya ve Türkiye arasında meydana gelen diplomatik ve
siyasal krizlerden dolayı toplum ve politikacılar içinde düştüğü endişelendirici durumundan
bahsedip, Türk kökenli vatandaşları partiler ve politikacılar tarafından seçim kampanyalarında oy
toplama maksadıyla kötüye kullanmama konusunda uyarmanızı temenni ederiz.

–

Partimize yönelik bankalardan her hangi bir baskı sonucu verilen kararlardan bahsetmenizi ve siyasi
motive olarak açılan davalardan dolayi bizi susturma politikasını kamuoyuna rapor etmenizi arz
ederiz.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bizimle herdaim temasa geçebilirsiniz. Tüm belgeler
ve kanıtlar titizlikle elimizde mevcut bulunmaktadır.
Alman demokrasisini kurtarmak için bulunacağınız yardımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz!

Saygılarla
Alman Demokratlar Birliği Yönetimi

