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Basın  açıklaması:  „Irkçılığa  ve  Yahudi  düşmanlığına  yer  yok“  2022
kampanyasının başlangıç filmi yayınlandı

Alman  Futbol  Federasyonu  (DFB)’nin  #Irkçılığakarşıdur  sloganıyla  27  Mart  2022'de  başlattığı
ırkçılığa karşı eylem gününde, Berlin Futbol Federasyonu (BFV) ve Berlin gegen Nazis’nin birlikte
hazırlamış  oldukları  „Kein Platz  für  Rassismus -  Irkçılığa yer  yok“ filmi  yayınlıyor.  Bu film
Berlin'in Uluslararası Irkçılığa Karşı Haftalar kapsamında, eylem gününe yapmış olduğu katkıdır.
Bu yayın aynı  zamanda 2022 yılında uzun vadeli  olarak planlanmış olan  „Irkçılığa ve Yahudi
düşmanlığına yer yok“ kampanyasının başlangıcını işaret ediyor. Bu film kampanyanın parçası
olan  40'tan  fazla  Berlin  futbol  kulübünün  angajmanını  etkileyici  bir  şekilde  gösteriyor  ve  diğer
kulüpleri kampanyanın bir parçası olmaya davet ediyor.

BFV  Sosyal  Sorumluluk  Başkan  Vekili  Mehmet  Matur,  Berlin’de  yürütülen  bu  kampanyanın
motivasyonunu şöyle açıklıyor:  „Futbol sahasında ve dışında toplumsal çoğulluğu korumak
bizim sorumluluğumuzdur. Bu hepimizin ırkçılığa ve Yahudi düşmanlığına karşı sağlam bir
duruş sergilemesini de içeriyor!“

            > > >              FILME ait LINK:  https://youtu.be/WHJIjFnJFHU               < <<

Berlin gegen Nazis'in proje koordinatörü Ulf Balmer bu konuda şunları söylüyor: „Irkçılığa karşı
gerçekleştirilen  eylem günleri  bu  konuda  net  bir  tavır  alındığını  göstermenin  harika  bir
yoludur. Irkçılığa karşı gerçekleştirilen her türlü büyük veya küçük eylem oldukça önemlidir!
Berlin kampanyası bir adım daha ileri gidiyor: Her geçen gün daha fazla kulüp farklı amatör
spor  sahalarında  on metre  genişliğindeki  pankartlarla  daha kalıcı  olacak  şekilde  konum
almaktadır. Spor sahaları mahalle hayatının canlı merkezleridir: Burada ırkçılığa ve Yahudi
düşmanlığına karşı kararlı bir şekilde karşı çıkılırsa, bunun daha farklı alanlarda büyük bir
etkisi olacaktır.“

BFV Kasım 2020'den beri devam eden  „Irkçılığa ve Yahudi karşıtlığına yer yok“ kampanyasıyla
katılımcı kulüpleri ırkçılık, Yahudi düşmanlığı ve diğer ayrımcılık biçimlerine karşı vermiş oldukları
günlük mücadelede desteklemektedir. Örneğin dernek uzmanlarla iletişime geçer, fikir alışverişi ve
ağ oluşturmaya çalışır, ayrıca bunlara ek olarak dernek çalışmaları için kendi projelerini yaratır.
BFV,  Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR)‘nin uzman desteğini almaktadır.
MBR’nin  Berlinli  hakemlere  yönelik  sunmuş  olduğu  eğitim  çalışmaları  sayesinde,  hakemler
bilgilerini öğretim topluluklarına taşıyabiliyorlar. Bu işbirliğinde alınmış olan ilk kilometre taşıdır.

Hamid Mohseni, MBR’nin danışmanı bu konuda şunları söylemekte: „Yalnızca ırkçılık ve Yahudi
düşmanlığını tanıyan ve nasıl işlediğini bilen kişiler gerektiğinde kırmızı kart gösterebilirler.
MBR,  kulüp  içinde  aktif  olan  insanlara  bu  fenomenleri  algılamada,  nasıl  çalıştıklarını
çözmede ve buna karşın nasıl aktif bir tutum göstermeleri gerektiğini desteklemekte - ve
böylece  onları  yaşayan  bir  demokratik  kültür  için  yapacakları  eylemlerinde  daha  emin
kılmaktadır. “

Derneklere  ırkçılık  ve Yahudi  düşmanlığına karşı  yürütmüş oldukları  angajmana  BFV,  MBR ve
Berlin gegen Nazis’nin yanında destek veren güvenilir ortakları da bulunmaktadır. 
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