
Son birkaç gündür „III. Weg“ Naziler birçok posta 
kutusuna el ilanları attılar. Biz bunu böyle bırakmak 
istemiyoruz:  
burada Neukölln‘de ve başka hiçbir yerde insanlık dışı 
propagandanız için yer yok!

„III. Weg“ bir neo-Nazi partileşmedir ve üyeleri 
Nasyonal Sosyalizmin destekçileridir. Birçoğu daha önce 
yasaklanmış olan Nazi Goruplarinda örgütlenmiştiler. 
Üyeler genellikle militandır. Aktif oldukları her yerde 
bir korku iklimi yaratmaya çalışırlar. El ilanlarında 
„Antifa“ dan geleceği iddia edilen bir tehlikeyi hayal 
ediyorlar ve Covid-19 salgınına ilişkin Yahudi karşıtı 
komplo teorilerini yayıyorlar. Neukölln‘deki pek çok kişi 
durumu tam tersi görüyor: Naziler, Neukölln‘de yalnızca 
solculara ve göçmenlere yönelik saldırılardan bu yana 
netleşmeyen büyük bir tehlike oluşturuyor

Ayrıca el ilanları aldıysanız, insanlar mahallede Nazilerin 
aktif olduğu broşürleri veya diğer olayları görürler, 
bunları adreslerden birine bildirin. Komşularınızla bunun 
hakkında konuşun ve onlarin broşürleri ait oldukları 
yere birlikte atın: Atık kağıda!

Dayanışma selamları, komşularınız
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Register Neukölln  
Yaşadığın vakayı Register Neukölln’e bildir:  
E-Mail: register@amaroforo.de

Adres: 
Amaro Foro e.V.  
Weichselplatz 8 
12045 Berlin

Irkçı ve antisemit  vakaları online bildirin  
www.register-friedrichshain.de/vorfall.php

Neukölln solidarisch  
Telegram Neukölln grubunda yazın: 
https://t.me/neukoellnsolidarisch

Reach Out  
Axşırı sağcı, ırkçı ya da antisemit  şiddete veya 
tehdite  maruz kalıp ve danışacak yer mi arıyorsun;  
Reach Out‘a başvur:

www.reachoutberlin.de 
Telefon: 030 / 69 56 83 39 
beratung@reachoutberlin.de 
Twitter: @berlin_out 
Facebook: reachoutberlin
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