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Gaarden’de Neoazi Dükkanı
2012 Aralık ayından beri Gaarden semtinin merkezinde, 
Vinetaplatz 3 adresinde, „PLS-Werkzeuge“ ki, ırkçıların 
kısaca „Polenschlüssel“ olarak adlandırdıkları; gravürlerin 
yanında her çeşit silah ve soygunculuk malzemeleri satılan 
dükkan, varlığını sürdürmekte.  Bu ürün çeşitlerinin  
anlatamadığı: Bu dükkanın dar çevresini uzun yıllar 
Schleswig-Holstein’daki nazilerin liderliğini yapmış üç 
kişi oluşturmaktadır. Dükkanın asıl sorumlusu, yıllardır 
neonazilerin oradaki buluşma noktası „Club 88“ çevresiyle 
birlikte hareket eden Neumünster’den Alexander Hardt. 
Ostholsteinlı Lars Bergeest, sağcı Rock iletişim ağı „Kan 
ve Onur“a yakınlığı ile dikkat çekerken;  şu an tutuklu 
bulunan Peter Borchert, bir ara NPD Eyalet Başkanlığı 
yaptı, uzun yıllar Schleswig-Holstein’daki neonazilerin 
önderliğini yürüttü. Hardt ve Borchert isimleri en son 
olarak motorcu çetelerin kavgalarına karışmıştı. Bu üç 
isim, açılan „PLS-Werkzeuge“ adlı dükkanın kapı zilinde 
yer aldı.

   
   „PLS-Werkzeuge“, Vinetaplatz 3

Görünen Tehlike
Şu an net olarak bu dükkanın neonazi ideallerini 
yürüttüğü belli olmasa da masa altından sağcı müzik 
satılan bir buluşma noktası olarak hizmet verdiği 
bilinmektedir.

Ortada olan : „PLS-Werkzeuge“ gibi dükkanlar 
çevresindeki mevcut iş yerleri ve çevre sakinleri için direk 
baskı oluşturmayı temsil etmektedir. Özellikle neonazi 
ve ırkçı bir görüşe sahip olmayan Gaarden’de yaşayan 
çoğunluk arasında sindirme ve şiddet saldırılarının hedefi 
olma korkusu salmaktadır. Ki bunun bir tehlike olasılığı 
olmayıp gerçek bir tehlike olduğunu dükkan sahibi Hardt 
sürek avı yapar gibi 25 Ocak’ta otomobiliyle Vinetaplatz’ta 
üç genci kovalayarak gösterdi.

Şiddete meyilli neonazilerin bu işyeri çalışmaya 
devam ederse, politik olarak da burada politik alt yapı 
oluşturma tehlikesi içermektedir. Onların bu işletmeleri 
çalıştırabilmeleri, iş veren ve iş arkadaşlarına insanlardan 
nefret  düşüncelerini aşılayarak, belli etmeden geçimlerini 
sağlama imkanı sunuyor.

Önlenilecek Tehlike
Bizler neonazilerin Gaarden Vinetaplatz’ta bir işyeri 
açmalarına tepkisiz kalmayacağız. Burada iyi veya kötü 
mal satıp satmadıkları, bazen sempatik bazen kötü olup 
olmamaları belirleyici değidir. Biz bu semtte yaşayan 
tüm insanların kökenine, pasaportuna ve rengine 
bakılmaksızın eşit ve birarada yaşamalarını istiyoruz. 
Neonazi terör örgütü NSU’un işlediği cinayetler, neonazi, 
ırkçı, anti-semitik milliyetçi ideolojinin katil çekirdeği 
olduğunu göstermiştir.

Dükkanın arka planını bilen çevredeki anti faşistlerin 
bilinçlendirme çalışmaları ve çeşitli basın açıklamaları 
Gaarden polisi tarafından engellenmiştir. Çok sayıda 
çevre sakini bu durumdan rahatsız. Bundan dolayı 
burada daha aktif olunmalıdır. Günlük yaşamda bir 
yandan neonazilerin „PLS-Werkzeuge“ den gelen mali 
desteği kesmek ya da onları bu işten vazgeçirmek için 
çevrelerindeki komşularını tavır almaya teşvik ederken, ve 
desteklerken  diğer yandan Gaarden’de insanların büyük 
çoğunluğunun hoşlanmadığı Hardt ve onun peşinden 
gelenleri protesto etmek istiyoruz.

Yuvarlak Masa olarak Kiel’de Irkçılık ve faşizme karşı geniş 
ve güçlü anti faşist protesto ile Gaarden‘den net bir mesaj 
vermeye davet ediyoruz.
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