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Sayın Misafirler,
Değeri Dostlar,

Bu gün, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı buradayız. 

Karşı olmamak mümkün müdür? Ama, ırkçılığa ve hoşgürüsüzlüğe karşı savaşım, her gün 
yeni bir zorlu sınavla karşımıza çıkmakta.

İnsan hakları örgütümüz, hoşgürüsüzlük ve ırkçılığın varabileceği en son suç noktasıyla 
uğraşmaktadır: Halkların yokedilmesi. Soykırım, genelde sekiz basamaklı bir merdivenin 
sondan bir önceki basamağında oluşmaktadır. Bazen soykırımla sonlanan yol, günlük 
yaşamda ve kafamızda başlar. Düşüncelerden sözcükler oluşur, ardından da davranış 
gelir. Soykırım araştırmacısı Gregory Stanton, bu basamakları şu şekilde açıklamıştır:

En alt basamak, sınıflandırmadır. İnsanlar gruplara ayrılır: Ari, Yahudi, Çingene, Huti, 
Tutsi, Alman, Yabancı,Göçmen. Bu kavramlar genellikle öylesine seçilmiştir. Bir sonraki 
basamak, öteki olana sıfatlar ya da semboller verildiğinde başlar: Ten rengi, dış görünüm, 
giyim tarzı, örneğin baş örtüsü gibi. Üçüncü basamakta düşünce, söz ve sonunda eylemde 
dışa itilmiş olan kişinin insan gibi görülmemesi başlar: Öteki, artık hayvan olarak 
değerlendirilir: Sıçan, köpek, haşarat gibi. Birbirimizden insanlığı ve eş duyguarımızı 
esirgediğimiz anda, bazılarımızı suç hedefi olarak işaretlemiş oluruz. 

Prof. Stanton'un en önemli mesajı şudur: Her basamakta nefret suçunu önleyecek 
olanaklar mevcuttur. İlk basamakta, şunu hatırlamak yeterlidir: Biz insanları her zaman ve 
her yerde birbirimize bağlayan unsurlar, birbirimizden ayıran şeyerden çok daha fazladır. 
Ortak noktalarımız, etnik, dinsel, kültürel ya da dil farkından çok daha fazladır. Bu birliktelik 
bilincini, biz duygusunu her alanda yaratmalı ve yüceltmeliyiz. Aynı zamanda medya, sivil 
toplum kuruluşlarını ve siyasi sorumluluk sahibi kimseleri de bu konuda zorlamalıyız. 
Toplumların biz duygusu güçlü ise, birlikte hareket etme gücü ve iç barışı da sağlam 
olacaktır. 

Ancak, eğer artık nefret suçu işlenmiş ise, bu durumda ceza hukuku açısından çok 
kapsamlı bir değerlendirme çalışması gerekmektedir. Nasyonal Sosyalist Yeraltı Grubu 
olarak adlandırılan suç örgütünün değerendirmesinde tam da bu aşamadayız. Ceza 
hukuku yaptırımları çerçevesinde kapsamlı araştırma, her zaman için, görevi nedeniyle bir 
suç eylemini açığa çıkarması gerekirken kendi önyargıları doğrultusunda araştırma 
yönünü saptıranların da sorumlu tutulmasını içerir. Ancak bu şekilde tekrar güven 
kazanmamız ve toplumumuzun iç barışını kurtarmamız mümkün olacaktır.

Değerli Dostlar, İnsan Hakları Örgütümüz Halklar Arası Anlayış, İnkar edilen soykırımların 
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kabulü ve yeni soykırımların engellenmesi için çalışma grubu, isminin uzunluğu kadar zor 
bir program içermektedir: Soykırımlara karşı çıkmaktayız. Özellikle Almanya'nın doğrudan 
veya dolaylı olarak tarihsel sorumluluk taşıdığı  jenosidlerin anılması ve detaylı olarak 
araştırılmasını talep ediyoruz. Buradaki standımızda sizi bilgiendirmeye ve bugün burada 
ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı yöntemler üzerine tartışmaya hazırız.

Teşekkürler.

AGA, 05.05.2012
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