
Waarom Dortmund?

Dortmund is sinds meerdere jaren berucht om zi jn nazi -probleem. De zogenaamde “Nationale Anti -Kriegstag” [Nationale anti -oorlogsdag] is, net

zoals de fascistische “Herdenking” van het Bombardement op Dresden, van landel i jke beteken is voor de nazi -scene. Bovend ien doen Dortmunder

naziclubs, zoals de “Nationale Widerstand Dortmund (NWDO) ” [Nationaal Verzet Dortmund] en het “Skinhead-Front Dorstfeld” , telkens weer van

zich spreken door offensieve acties, gewapende aanval len en aanslagen. I n het Dortmunder stadsdeel Dorstfeld hebben neonazistische structuren zich

jaren lang vanu it versch i l l ende woongemeenschappen en het “Nationale Zentrum” kunnen uitbreiden .

Fascistische netwerken – moordende pol itiek

Het NWDO is voortgekomen uit zogenaamde Dortmunder kameraadsschapsstructuren en besch ikt landel i jk over erg goede contacten . Dat bl i jkt

enerzi jds u it de brede, landel i jke en ook internationale deelname van nazi ’s aan de Dortmunder Nationale Anti -oorlogsdag’ , en anderzi jds u it de

persoon l i jke en infrastructurele ondersteun ing bi j landel i jke nazi -events. De afgelopen jaren heeft de Dortmunder naziscene vaak de aandacht

getrokken door haar actieve optreden.

Het Skinhead-Front Dorstfeld val t telkens opnieuw andersdenkenden en mensen met een migrantenachtergrond aan. Een treurig hoogtepunt van hun

gewelddaden was de moord door Sven Kah l in op de punker Thomas Schu lz. Deze daad werd door de nazi ’s onder het mensenverachtende motto

“1 :0” gevierd . De vroegti jd ig u it gevangenschap vri jgelaten Kah l in l iet december 201 0 wederom van zich horen door samen met leden van het

Skinhead-Front de al ternatieve kroeg H irsch-Q aan te val len . Sinds 2006 werd H irsch-Q zes keer door nazi ’s aangeval len . Op 26 november 201 1 viel

Sven Kah l in samen met vi jf andere nazi ’s twee jongeren met een Turkse migrantenachtergrond aan. Daarop werd zi jn voorwaardel i jke straf

ingetrokken en sindsd ien zit h i j weer achter de tral ies.

De racistisch gemotiveerde moord op 4 apri l 2006 op de kiosku itbater Mehmet Kubaşık door de nazi -terreurcel “Nationalsozial istische Untergrund

(NSU) ” [Nationaalsocial istische Ondergrondse] moet nog verder op mogel i jke verbanden met Dortmunder neonazi structuren onderzocht worden.

Een voormal ige informant van de geheime dienst (Verfassungsschutz) van de deelstaat Nordrhein -Westfalen (NRW) verklaarde aan het dagblad

“WAZ” dat rond het jaar 2004 NPD-leden u it Dortmund contact hadden gelegd met rechtsrad icalen in Thüringen. Daaronder zouden ook

verbind ingen met de NSU zi jn geweest. Naast deze moordcomplexen is nog de Dortmunder wapenfanaat M ichael Berger vermeldenswaard , d ie in

2000 twee pol i tieagenten en een agente vermoordde.

Ontkennen, stimuleren, bestri jden?

De stad Dortmund heeft met zi jn opstel l ing jaren lang aan een gunstig pol i tiek kl imaat bi jgedragen voor de vestiging en groei van de nazi -scene. Het

nazi -probleem werd officieel ontkend , nazi -activi tei ten d irect en ind irect gestimuleerd . De pol i tie oefende al in 2002 druk u it op de verhuurder van de

zaal om een concert van een band uit het neonazi netwerk “Blood & Honour” n iet af te zeggen. Antifascistische acties werden daarentegen

gedwarsboomd en gecriminal iseerd . Op tal ri jke fysieke aanval len van de kant van de nazi ’s de afgelopen jaren volgden nauwel i jks justi tiële stappen,

hetgeen de nazi ’s in een televisie-interview gemeentjes opmerkten . I n opdracht van de laatste hoofdcommissarissen van pol i tie kwam het de

afgelopen jaren telkens opnieuw tot landel i jk bekri tiseerd pol i tieoptreden , waaronder de van vele zi jden veroordeelde “Pol izeikessel” [inslu i ting voor

kortere of langere duur door een pol i tiecordon] in het jaar 2000, waarbi j grotendeels jongere activisten uren lang klemgezet werden. Vooraf aan de

“Nationalen Anti -Kriegstag” van afgelopen jaar werd een vol busje met bewapende nazi ’s, d ie een groepje antifascisten aangeval len had , n iet vervolgd .

Daarentegen werd er tegen de slachtoffers een zaak aanhangig gemaakt wegens wi ldplakken .

>> Oproep voor de landel i jke anti-fascistische kamp in Dortmund



Nu, nu er nauwel i jks meer pol i tieke speelru imte bestaat om het georgan iseerde neonazistische geweld nog langer te negeren , verandert er

langzamerhand iets in de stadspol i tiek. De nieuwe hoofdcommissaris kond igde een koersverandering van de pol i tie aan en u itte zich zelfs in positieve

zin met betrekking tot blokkaden tegen nazi -optochten . Het gebouw, waarin zich het “Nationale Zentrum” bevindt, werd door de gemeente Dortmund

opgekocht en het huurcontract met de nazi ’s werd opgezegd. Nadat eind maart 201 2 nazi ’s ’s nachts ti jdens het plakken tegen de opzegging van het

huurcontract werden gesnapt, werd de volgende dag onder andere het “Nationale Zentrum” doorzocht en werden de persoonsgegevens van meer dan

50 nazi ’s u i t Dortmund en Unna gescheckt. De slachtofferhu lporgan isatie “Back Up! – Steunpunt voor slachtoffers van rechts geweld” werd in het

leven geroepen, er werd een speciale taskforce door de burgemeester ingesteld en en ige weken geleden een “Rondetafel tegen rechts” opgericht.

Desondanks bl i jft het afwachten met welke consequenties en continuïtei t zich deze n ieuwe antifascistische i jver van de gemeente ontwikkelen zal . De

ervaringen van de laatste jaren hebben getoond, dat wantrouwen op zi jn plaats is en veelzi jd ig antifascistische werk noodzakel i jk is en ook in de

toekomst zal bl i jven .

Onze perspectieven…

Wij vinden het belangri jk te benadrukken dat antisemitisme en uitslu i ting op basis van ras veel wi jdverbreider is dan enkel de aanval len van (door de

staat gefinancierde dan wel onbetaalde) nazi -structuren . Antifascistisch verzet moet derhalve ook het dagel i jkse racistische optreden bi j

overheidsinstel l ingen , bi jvoorbeeld mbt tot vluchtel ingenpol i tiek, aan de kaak stel len , aangezien deze pol i tiek al lereerst door de d iepe verankering van

het racisme in de samenleving mogel i jk wordt gemaakt. Een aanknopingspunt voor kri tiek biedt de samenwerking met migranten in i tiatieven , zoals

bi jvoorbeeld in het noordel i jke deel van Dortmund, waar na d iverse berichten in de media - gericht tegen zigeuners - de sowieso al precaire si tuatie

van sekswerkers nog verder verslechterd werd . I n hun open l i jke protesten wezen ze erop dat het gevolg met name was het ontbreken van bescherming

tegen gewelddad ige klanten , de daarmee samenhangende afpersing van beschermingsgelden en verl ies van hun zelfstand igheid .

Wi j wensen ons, dat “Seksisme komt er n iet in” voldoende zou moeten zi jn . Maar we wi l len genderstereotype rolpatronen zowel “daar bu iten” als in

onze eigen kringen weren , en daartoe behoort n iet al leen de kri tiek op bl i jkbare onderdrukkingsrelaties. Als we proberen ons te ontdoen van de

maatschappel i jke versch i l l en tussen man en vrouw, dan betekent dat ook ` onzichtbare’ sch i jnbaar vanzelfsprekende h iërarch ieën en privi leges aan te

pakken.

Door ook zeer bewust het (maatschappel i jke) vraagstuk van verarming en buitenslu i ting op te pikken , wi l len wi j de openbare ru imte terugveroveren en

de (on-) sociale verankering van de nazi ’s met hun national istische protesten tegen belabberde arbeidsomstand igheden en Hartz IV n iet aan hen

overlaten .

Bovend ien roepen wi j al lemaal er toe op, samen met ons, ervoor te knokken dat de 1 e september als anti -oorlogsdag door de publ ieke opin ie n iet

meer waargenomen wordt als fascistisch , maar als progressief en antimi l i taristisch . Degenen die de Buchenwald-eed serieus nemen, d ient

antimi l i tarisme en antifascisme als een geheel zien . Het volharden in fictieve deelstri jdbewegingen is een verzwakkende en een verzetswereldvreemde

zichtwi jze, waarmee de omstand igheden niet structureel veranderd worden.

…een ambitieus voornemen

…dat een goede organ isatie en doordachte concepten op vele n iveaus vereist. Deze worden aan de Dortmunder omstand igheden aangepast en staan

centraal in onze voorbereid ingen.

Met d it kamp wi l len wi j een signaal afgeven tegen om de Dortmunder status quo te doorbreken . Wi j gaan met een landel i jke en internationale

mobi l isatie in het offensief en we val len vanu it een rad icale onderbouwing en breed mobi l iserend de bedri jvigheid van de nazi ’s aan ti jdens het

toppunt van de mobi l isering voor hun “Nationalen Anti -Kriegstag” en we zu l len hun optocht verstieren .

Wat ons betreft is iedereen welkom, d ie zi jn/haar hart heeft l iggen bi j ondogmatisch rad icaal , antifascistisch verzet.

Kom van 24-8-201 2 tot 2-9-201 2 naar Dortmund!

Laat ons gezamenl i jk de nazi-optocht op 1 september voorkomen.

Een Nederlandstal ig achtergrondstuk over de Dortmunder nazi -scene op de website van Doorbraak: doorbraak.eu/?p=1 0404




