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Sevgili mü şteriler, Hugendubel kitapçısının sevgili çalı şanları,  
 
 
Biz burada Neukölln’ün merkezi meydanlarından birinde,  
Neukölln Belediye Başkanı Buschkowsky’nin dağ gibi yığılmış kitabının  
karşısında duruyoruz. Bu kitap, haftalardır en çok satan kitaplar listesinde yer alıyor.  
 
Bizler, Neukölln ve Kreuzbergli avukatlar olarak şimdi bu kitabın üzerine “Sorunun adı ırkçılıktır” çıkartmasını 
yapıştıracağız.  
 
Buna neden gerek duyduk? 
 
Buschkowsky artık tahammül edilemez hale gelen entegrasyon tartışmasını sürdürmeye devam ediyor. 
 
Buschkowsky  “entegrasyon” kelimesini bir savaş ilanı olarak kullanıyor.  
Artık parola haline gelen “entegrasyon”, toplumu “biz” ve “onlar” diye ikiye bölüyor.  
“Biz” demokrasiyi temsil ederken “onlar” hala eski çağ anlayışına sahip olanlar oluyor.  
Buschkowsky’nin “onlar” dediği; “Türkler”, “Araplar” ve “Afrikalılar”dır. 
“Biz” sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakılan ve “onlar” bu sorunları yaratanlar oluyor.  
“Biz” iyi olanı ve “onlar” tehdidi temsil eden oluyor. 
“Biz” kuralları koyan ve “onlar” da bu kurallara uymak zorunda olan oluyor.  
 
Bizler, bu “biz”e dahil olmak istemiyoruz! 
 
Bu entegrasyon tartışması demokrasi düşmanlığıdır.  

Buschkowsky’nin anladığı “entegrasyon”, diyalog yerine tabi olmak anlamına geliyor.  

Bu tür entegrasyon tartışmaları, insanların bu toplumda birlikte nasıl yaşamak istediklerine dair karar verme 
haklarını ellerinden alıyor.  

“Entegrasyon” üzerine yürütülen tartışma yanlış bir tartışmadır. 

Tekrarlarsak: Bu tartışma anti demokratiktir ve toplumu bölmektedir.  

Buschkowsky’nin savunduğu siyaset, toplumsal bölünmeyi teşvik eden bir siyasettir.   

Buschkowsky’nin savunduğu siyaset, ırkçılığın üzerinde yeşerdiği bir siyasettir.  

Biliriz ki: Irkçılık sosyal alt sınıf ayrışımlarını geliştirir, sosyal alt sınıf ayrışımları ırkçılığı geliştirir.  

Buschkowsky insanların yapısal mağduriyetlerini YAZMIYOR, yabancılara konulan çalışma yasağı ve 
bulundukları yerin 30 km dışında bir yere gitmelerini yasaklayan özel kanunları YAZMIYOR.   

Buschkowsky yaşanan gündelik ırkçılığın; göçmen kökenli insanların iş bulmalarını, ev kiralamalarını ve 
toplumsal katılımlarını nasıl zorlaştırdığını YAZMIYOR. O, onlarca yıldır Almanya’da yaşayan insanların hala 
“yabancı” olarak görüldüğünü ve ayrımcılığa uğradığını YAZMIYOR.  

Buschkowsky tam da siyaseten istenen bu dıştalamayı, ki biz buna yapısal ırkçılık diyoruz, devam ettiriyor. O bu 
kadarıyla da yetinmiyor: Bu dıştalamanın kabul edilmesi ve çoğunluğun şartları belirleme hakkı olduğu 
konusunda ısrar ediyor.  

“Döner cinayetleri” veya “Boğaziçi soruşturma grubu” gibi tanımlamalar bu zeminin ürünleridir.   

Irkçılıkla perdelenen bu bakış açısının bir sonucu olarak, NSU dediğimiz Milliyetçi Sosyalist Yeraltı örgütünün 
işlediği cinayetler araştırılırken akla ilk gelmesi gereken sağ terör soruşturma kapsamına dahi alınmamıştır.   

 


