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kileyen politik, ekonomik ve sosyal gelişmelere;
Alman halkıyla kaynaşmayı esas alan faaliyetlere
daha da ağırlık vererek örgütlenme ve çalışmasını
buna uygun olarak yenileyip geliştirdi.
Bunun sonucu olarak, sendikalarla, işsizlik ve
sosyal hak gasplarına karşı kurulan inisiyatiﬂer
le, savaş karşıtı platformlarla, semtlerdeki sosyal,
kültürel, sportif kuruluş ve etkinliklerle daha yakın
ilişki ve işbirliği içinde oldu, olmaya devam ediyor.
Burada doğup büyüyen ve burayı yurt edinen genç
kuşaklar, milliyetçi bölünmüşlük ve önyargıların
anlamsızlığını ve zararlarını en fazla anlama ve
değiştirme gücüne sahip kesimi oluşturuyorlar.
Federasyonumuz, Türkiyeli gençliği bütünüy
le “kimliksiz”, “kötü yola düşme eğilimli”, “ne
istediğini bilmez” olarak değerlendiren ve onları
“tedavi etme” çabasına giren çevrelerden tama
men farklı olarak, gençliğin sıkıntılarını gören ama
bu sıkıntılara kaynaklık eden gerici politikaları
sorgulayarak, gençliğin örgütlü mücadelesine ve
dinamizmine güvenen bir yaklaşım içinde oldu.
Gençlerimizin ”ne Türk milliyetçiliği, ne Alman
ırkçılığı geleceğimiz enternasyonalizmde” per
spektifiyle ve kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği
çalışmalar, eylemler, kültürel aktiviteler, festivaller,
kamplar bu güvenimizin haklı dayanakları oldu.
Derneğimiz, kurulduğundan beri, göçmen
kadınların sorun, ihtiyaç ve özlemlerine de
duyarlılıkla yaklaşırken, insanca ve özgürce
yaşanacak bir dünyanın ancak kadın ve erkek
emekçilerin ortak mücadelesiyle kurulabileceği
fikrinden hareket etti. Ekonomik, sosyal ve günlük
yaşamda ek zorluk ve sıkıntılarla yüzyüze kalan
göçmen kadınların mücadele ve örgütlenmesine
güç katmaya çalıştı.
Türkiyeli emekçilerle diğer uluslardan emekçiler
arasında bir köprü işlevi görmeyi kendi varoluş
nedeni sayan DİDF, emekçilerin hak arayışını
güçlendirmek için Türkiyeli göçmenleri duyarlı
kılmaya çalıştığı gibi; eşit haklar için, ırkçılığın
geriletilmesi için, Türkiyelilerin yabancılar olarak
bir köşeye sıkıştırılmaması için Alman emekçileri
nin, sendikacılarının, ilerici aydınların duyarlılığını
geliştirmek üzere de adımlar attı.
Derneğimiz bütün çabasını yerli ve göçmen

emekçilerin birliğine endekslerken, diğer örgütler
ayrılıkların, milliyetçi önyargıların üzerinden rant
elde etmenin uğraşı içinde olageldiler. Türklerin ve
Türk devletinin “çıkarlarını koruma ve geliştirme”
adı altında ortaya çıkan irili ufaklı örgütlerin
çalışmasına, politik amaçlarına bakıldığında,
Derneğimizin yürüttüğü mücadelenin anlamı daha
da iyi anlaşılacaktır. „Din“ ve „Türklük“ adına ör
gütlenen bu örgütlerin tümü bugün, Almanya‘daki
Türkiyeli işçilerin çıkarlarını savunmak adı altında,
aslında onların talep ve özlemlerini sınırlamakta;
yaşamını zorlaştırmaktadırlar.
Derneğimiz, dini ve milliyeti istismar konusu ya
panlara karşı, emekçilerin birliği ve ulusların bir
birini zenginleştirecek kaynaşmasını ilke edindiği
için farklılaştı..
Derneğimiz, yerli yabancı ayrımcılığına ek olarak
AleviSünni, TürkKürt farklılığını körüklemekten
çıkar sağlama derdinde olanlara karşı, ”sınıfa
karşı sınıf” anlayışı ve tutumunda ısrar ettiği için
farklılaştı.
Bu sesin, bu mücadelenin, bu uğraşın daha da
büyümeye, güçlenmeye ihtiyacı var; çünkü aynı
işyerinde, aynı okulda, aynı acı ve sıkıntıları
yaşayıp, aynı kaderi paylaşan değişik uluslar
dan emekçi ve gençlerin; sömürücü sınıﬂarı
zenginleştirmek pahasına yoksullaşmaktan,
varlıklı sınıﬂarın mutluluğu ve huzuru pahasına
sıkıntı ve huzursuzluk çekmekten; dincimilliyetçi
çevrelerin çıkarları pahasına yalnızlaşmaktan
kurtulmasının tek yolu; bu bölünmüşlüğe karşı,
işçilerin birliği ve halkları kardeşliğini güçlendir
mektir.
İşte 40 yıllık uğraşımızın, her vesileyle ve her
alanda bize öğrettiği ve daha nice yıllar peşinde
koşacağımız gerçek budur.
Geride bıraktığımız 40 yıl, sadece geçmişi anlatan
bir tarih değil ama geleceği kucaklayan bir umut;
geleceğe uzanan bir çaba ve geleceğe güç katan
bir mirastır. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle binlerce
insanın emeğiyle bugüne gelen DİDF, yine onbin
lerce Türkiyeli emekçinin, 3. kuşağın, kadınların
ve yüzü ileriye dönük aydınların alternatif örgü
tlenme, mücadele ve birleşme çağrısı anlamını
taşıyor...

DIDF 40. yılını kutluyor
DIDF feiert sein 40. Jahr
Programm
• Panel 16:30- 17:30
• ab 18:00
Kulturprogramm:
- Film
- Hayatın Sesi Korosu
- Rapfugees
- Sergi /Ausstellung
- Selçuk Balcı ve Ekibi
- Grub Bajar
- Gewerkschaftschor
Tarih · Datum

01.12.2018
Saat · Uhrzeit

ab 16:00 Uhr
Yer · Ort

Audimax
Uni Hamburg
Von-Melle-Park 4
20146 Hamburg
Nähere Info

0176 62448032
0152 3381 2232

ilen bağış:
Giriş için öner lung:
eh
pf
Spendenem

15,- €

Giriş Kartlarına Ulaşım
Noktaları
Reise Romancı:
Bartelsstr. 2
20357 Hamburg-Sternschanze
Çarsı Friseur:
Sielbersackstr. 11
20359 Hamburg-Reeperbahn
Kervan Simit:
Beim Strohhause 34
20097 Hamburg-Berlinertor.
Eiscafe Magnifico:
Elbgaustr 118
22547 Hamburg
Deniz Kiosk: Grossebergstr. 161
22767 Hamburg
My Cut Friseur:
Holstenstr. 197
22765 Hamburg
SULTAN’S BEAUTY SALON:
Seevegepassage 4
21073 Hamburg -Harburg
Formen Friseur: Große Bergstr. 177
22767 Hamburg
Sonne Pflege Dienst:
Möllner Landstr 54
22111 Hamburg -Billdtedt
Pause İmbiss:
Veringstr. 19 (Stübenplatz)
21107 Hamburg-Wilhelmsburg
Backshop Stehcafé & Kiosk:
Diagonalstr. 18
20537 Hamburg-Hammer Kirche
Veranstalter:
DİDF - Hamburg
www.didf.de
hamburg@didf.de

In Kooperation mit
Katkıda bulunan
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DIDF 40. yılını kutluyor
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ilen bağış:
Giriş için öner lung:
eh
Spendenempf

15,- €

Tarih · Datum

Selçuk Balcı
ve Ekibi

01.12.2018
Saat · Uhrzeit

ab 16:00 Uhr
Yer · Ort

Grub Bajar

Audimax
Uni Hamburg
Von-Melle-Park 4
20146 Hamburg

Gewerkschaftschor
(İşçi Korosu)
Veranstalter:
DİDF - Hamburg
www.didf.de
hamburg@didf.de

DIDF 40. yılını kutluyor

DIDF feiert sein 40. Jahr

Derneğimizin kısa tarihi ve temel amaçları

40 Jahre Arbeiter- und Jugendverein Hamburg

Emekle yoğrulan 40 yıl
Derneğimizin kuruluşu ve bugüne kadar yürüttüğü
mücadeleyi ve politikadan kültüre, fabrikalar
dan semtlere, gençlerden kadınlara yaşamın
her alanında gerçekleştirdiği etkinlikleri, 57 yıllık
göç tarihinden ve bu göçün yükünü omuzlarında
taşıyan Türkiyeli emekçilerin ihtiyaç, özlem ve ta
leplerinden ayrı düşünemeyiz.
57 yıllık göç tarihine bakıldığında, Türkiyeli emek

çilerin yaşamında birçok değişim yaşandı; ”yurda
dönme” yerine, ”Almanya’yı yurt edinme” eğilimi
ağırlık kazandı; ve burada doğmuş büyümüş yeni
kuşaklarla birlikte düşünce ve yaşam biçiminde
önemli değişiklikler ortaya çıktı.
Ancak ne var ki, bu 57 yıllık tarih, gerek Alman
gerekse Türk gericiliğinin kendi çıkarları uğruna,
emekçi halkı bölen, Türkiyelileri kendi içine ka
panmaya zorlayan girişimlere de tanıklık etti.
Bölünmüşlük; emekçiler için daha çok sömürü,
daha çok sıkıntı demektir. Çünkü, içe kapanmak;
emekçiler için yalnızlaşmak, güçsüzleşmek de
mektir. Çünkü, halklar arasına örülen bu duvar
lar; genci yaşlısı, kadını erkeğiyle biz emekçilerin
insanca yaşaması ve gelişmesinin engellenmesi
demektir.
İşte Deneğimiz, 40 yıldır, bu milliyetçi bölünmüş
lüğü sorgulayan ve aşmaya çalışan emekçilerin,
gençlerin, kadınların, ilerici aydınların örgütlü sesi
olma ve mücadelelerini güçlendirme uğraşı içinde
oldu.

Gemeinsam sind wir stark!

1961 yılında Almanya ile Türkiye arasında yapılan
„İşgücü Anlaşması“yla, Almanya‘ya getirilen Tür
kiyeli işçiler, göçün ilk yıllarından itibaren, çeşitli
sosyal sorun ve ihtiyaçlardan dolayı, özelikle
1970‘li yılların ikinci yarısından itibaren değişik
biçimlerde örgütlenmeye başladılar.
İlk başlarda, yerel düzeyde faaliyet gösteren bu
örgütlenmeler, esas olarak Türkiye‘deki çeşitli po

litik örgütlerin uzantısı olarak kurulup işletildiler.
Faaliyetlerinin temel gündemini de Türkiye’deki
gelişmeler oluşturdu.
Derneğimizin kuruluş çağrısında yeralan düşünce
kuruluşundan itibaren sahip olduğu temel anla
yışı ve politikasını özetliyor aslında: „Bizi bura
lara sürgün edenlerden ve bizi sömürenlerden
sorunlarımıza çözüm bulmasını hayal edemeyiz.
Bizim gibi ezilen, sömürülen diğer uluslardan
emekçilerle, Alman işçi sınıfı ve emekçi halkıyla
birlikte mücadele ederek sorunlarımızın çözü
münü sağlayabilir ve demokratik haklarımızı
gerçekleştirebiliriz“. Bu yaklaşım bugün de bütün
canlılığını koruyor.
Kuruluş bildirgesinde yerli ve yabancı emekçilerin
birliğini kendisine temel bir perspektif olarak be
lirleyen Derneğimiz, göçmenlerin özellikle 1990‘lı
yılların başında belirginleşen kalıcılaşma eğilimine
paralel olarak, Türkiye kökenlilerin Almanya’da
yaşamaktan kaynaklanan sorun ve ihtiyaçlarına;
yerlisi göçmeniyle Almanya’da tüm emekçileri et

Der Arbeiter- und Jugendverein Hamburg wurde
im Jahr 1978 gegründet und ist seit 1980 Mit
glied der Föderation demokratischer Arbeiterver
eine (DIDF). Heute sind der Föderation über 35
Mitgliedsvereine und Gruppen aus nahezu allen
Großstädten Deutschlands angeschlossen, so
auch unser Verein.
Mit unserem politischen Grundsatz “Gemeinsam
sind wir stark” setzt sich unser Verein seit seiner
Gründung für ein gleichberechtigtes, menschen
würdiges und solidarisches Zusammenleben aller
in Hamburg lebenden Menschen ein. Wir enga
gieren uns gegen Ausgrenzung, Diskriminierung,
Spaltung und Rassismus.
Die Migration von „Gastarbeitern“ nach Deutsch
land währt nun schon mehr als fünfzig Jahre. Die
Zuwanderung der ersten Generation in den 60er
und 70er Jahren ließ nicht nur die Eingewan
derten selbst eine so nicht vorausgesehene Ent
wicklung erleben. Die anfänglichen Rückkehrab
sichten der ersten Zugewanderten verloren sich

größtenteils im Zuge verlängerter Aufenthalte und
wichen schließlich endgültigen Bleibeabsichten.
Die Ära der sog. “Gastarbeiter”, “Ausländer” oder
“Auslandstürken” ist heute längst vorbei. Türk
eistämmige MigrantInnen sind zu einem festen
Bestandteil der Gesellschaft in Deutschland und
in unserer Stadt Hamburg geworden. Ihre Inte
gration ist in erster Linie eine soziale Frage und
muss in gesellschaftspolitischen Zusammenhän
gen betrachtet und verstanden werden. Integra
tion ist somit gleichzeitig der Kampf um gleiche
Rechte, menschenwürdige Arbeit, kostenfreie Bil
dung und Gleichberechtigung in allen Bereichen
gesellschaftlichen Lebens.
Der Arbeiter- und Jugendverein Hamburg ver
steht sich als Teil der sozialen und demokrati
schen Bewegung in Hamburg. Gemeinsam leben
- Gemeinsam verändern - aus diesem Grund
setzen wir uns dafür ein, dass türkeistämmige
MigrantInnen sich in Gewerkschaften, Schüle
rInnenvertretungen, Studierendenparlamenten,

demokratischen Verbänden und Initiativen en
gagieren, z.B. gegen Arbeitslosigkeit, Sozial- und
Demokratieabbau, Privatisierungen, gegen Kriege
und Bundeswehreinsätze im Ausland.
Wir setzen uns dagegen ein, dass soziale Be
nachteiligungen und Probleme, die MigrantInnen
betreffen, ethnisiert bzw. kulturalisiert werden.
Auch widersetzen wir uns allen Versuchen, Mi
grantInnen auf ihre religiöse oder ethnische Her
kunft zu reduzieren. Diese Zuschreibung öffnet
Raum für rassistische Debatten und dient der
Spaltung zwischen Menschen unterschiedlicher
Herkunft.
Der Arbeiter- und Jugendverein Hamburg enga
giert sich daher seit nun 40 Jahren dafür, auf
Grundlage gemeinsamer Forderungen und Akti
vitäten das Zusammenleben und die Solidarität
zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft
zu fördern. Denn nur: Gemeinsam sind wir stark!
Aus diesem Grund möchten wir sie dazu einla
den an unserer Jubiläumsfeier anlässlich un
seres 40-jährigen Bestehens teilzunehmen.
Neben dem Feiern im Rahmen eines kulturellen
Programms mit Künstlern aus der Türkei, soll es

im Rahmen Gesprächsrunden auf die gemeinsa
men Erfahrungen von 40 Jahren zurückgeblickt
und die Wichtigkeit des Zusammenhaltes für die
Zukunft unterstrichen werden. Die Jubiläumsfeier
findet am 1. Dezember 2018 in Audimax der Uni
versität Hamburg statt (Von-Melle-Park 4, 20146
Hamburg). Der Beginn ist um 16:00 Uhr.

Arbeiter- und Jugendverein
Hamburg (DIDF Hamburg)

