
27.01. 22: Höchst karşı durmaktadır  –
Biz çoğunluğuz ve susmayacağız! 
Saat 18.00: Miting Höchster Schlossplatz
Saat 19.00: Yürüyüş Başlangıç noktası Höchster Schlossplatz
Saat 19.30: İnsan zinciri eski sinagog / Ettinghausenplatz etrafında

Koronaya karşı sade anlayış, birlik ve dayanışma yardım eder!
Neonazilerle beraber yürüyenler hiç birşeyi kavramamıştır!

27.01.2022 tarihinde-Auschwitz toplama kampının kurtuluş yıl dönümü- 
hele hele bu salgın zamanında biz dayanışmalı ve meşru bir toplum 
taraftarıyız ve komplo teoriciler, antisemitler, ırkçılar ve Neo Naziler 
tarafından kendimizi ne itilaf ettiririz nede sesimizi bastırtırız.

Sözüm söz:  
Faşizm bir görüş değildir, aksine bir cürümdür!

Halkın net bir 3/2 çoğunluğu etkin bir dayanışık çözüme karar vermiştir. 
Biz bu toplumun çoğunluğuyuz: sağlık meslektaşları ve hastanelerde 
çalışanlar ile can kurtarma hizmetçileri ve kamusal altyapıda öğretmenler 
ve eğitimciler ile birlikte aşılı ve dayanışmalı olarak ve böylece herkesi, 
kendimizi ve akrabalarımızı ve çocuklarımızı yoğun bakımdan 
korumaktayız.

Biz hele hele 27.01.22 tarihinde “Telegram” ve sosyal medyadan idare 
edilmiş “kendine özgü düşünen” kişilerin her hafta Höchst, Frankfurt ve 
Rhein-Main bölgesi hele hele Höchst’ e bulunan eski Yahudi sinagogunun 
anı yerleri olan yerlerden “aşı karşıt protestoları” ile 
akmalarına müsaade veremeyiz. 

Bizim düşüncemiz: bir şahısın yasal aşı mecburiyeti 
konusunda nasıl düşünürse düşünsün, hepimiz ortak 
olarak – Nazi döneminden elde edilen ders sonucu 
olarak - toplumumuzun demokratik temel değerlerini 
aktif olarak savunmamız gerekir. Buna da açık olarak 
radikal sağcılara ve neofaşistlere sınır çekilmesi ve 
dışlanması dâhildir.

Bizlerin komşu inisiyatifleri, dernekler, Höchst ve batı şehir bölgelerinden olan şehirliler, IG Metall, IG BCE 
sendikaları ile birlikte, Nazi rejimde baskı altında tutulanların cemiyeti ve bütün demokratik partiler olarak 
ifade etmek istediğimiz ve herkesi aktif olarak birleşmesini ve katılmasını istiyoruz. 
Biz susmayacağız: Biz hareket edeceğiz! Şimdi!

27. OCAK – 
HOLOCAUST-ANMA GÜNÜ
Bir daha asla faşizm – bir daha asla savaş!

Vorbereitungskreis  
der Anwohner:innen,  
Vereine, Parteien und 
Einzelpersonen aus 
Höchst V.

i.S
.d

.P.
: R

al
f E

rk
en

s, 
IG

 B
C

E

Frankfurt
am MainFrankfurt Bezirk  

Rhein-Main

#ffm2
701



Koronaya, Yahudi karşıtlığına , ırçılığa und neofaşizme karşı  
sade anlayış, birlik ve dayanışma yardım eder!

Nazilerle yürüyüş yapılmaz. Hiç bir zaman!

Süreç: 
Saat 17.30 itibaren: Buluşma noktası Höchster Schlossplatz

Saat 18.00: Höchster Schlossplatz’da miting

ardından: Höchst içinden Ettinghausenplatz’a  
(Höchster Markt’a bulunan eski yahudi sinagogu) yürüyüş

Saat 19.30: Eski sinagogun (Ettinghausenplatz)  
etrafında insan zinciri ve Marktplatz’da ortak  final gösteriş

„27. Ocak 1945 tarihin-
de kızıl ordu askerleri 
Auschwitz toplama 
kampını kurtardı.  
Naziler orada 1bir 
minyondan fazla insanı 
öldürmüştü. Bu kurtu-
luşun günü bu esnada 
ulusal Holocaust-anma 
günü oldu.“

„Gördüğüm en dehşet verici şey“

Dayanışma mesafe koruyarak da olur!
Yürüyüşte ve mitingde hepimiz kendimizi ve herkesi 
koruyacağız. Bizim hijyen kurallarımız:

Bütün katılanlar toplanmadan önce ellerini dezenfekte etmeye ve bir 
hızlı test yaptırmaya ve bunun yanında mitingde AHA-uygulamalarına 
uymaya çağrılmaktadırlar.

Bütün katılanlar 1,5 m mesafe bırakmayı uygulama mecbur etindedir, 
bu da miting yönetiminin görevlileri tarafından uygulanacaktır.

Bütün katılanlara yürüyüş ve miting esnasında maske takma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bu talimata uymayan katılanlar mitingden 
uzaklaştırılacaklardır.

Maske takmak istemeyen katılan, mesafe koruma uygulamasına 
uymayan, mitingde komplo teorileri, sağ görüşlü, sağ radikal ve 
neofaşist fikirler paylaşanlar, mitingde kesinlikle istenmemektedir ve 
rahatsız edenler olarak mitingden uzaklaştırılacaklardır. 
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