
Baden-Würtemberg ‘de planlanan “Polis yasası” ve “Toplantı ve Gösteri yasası” değişikliği: 

İÇ FAŞİSTLEŞMEDE YENİ BİR ADIM!
Bavyera’dan sonra BW eyaletinde de polis yasası ve “toplantı ve gösteri yasası” değiştirilmek 
isteniyor. Egemenlerin acelesi var. Eyalet Meclisine sunulan yasa değişiklik önerilerini bu yıl içinde 
mutlaka yasallaştırmak istiyorlar. Planları, 2009’a yeni bir yasa ile girmek. 

Yasa değişikliği ile öngörülen nedir? 

Salon toplantıları ile ilgili olarak; yeni yasa güvenlik makamlarına toplantının düzenlenmesi yönetimi 
ve benzerine doğrudan müdahale etme hakkı tanıyor. Bundan böyle polis mesela bir toplantıyı kimin 
yöneteceğine karar verme durumunda olacak. Yada izin veren makam toplantının yapılabilmesi için 
şu kadar güvenlikci gerekir deyip, her güvenlikçinin de kimliklerini denetleyip beğenmediklerini red 
edebilecek. Yeni yasaya göre toplantının sorumlusu olası şiddet eylemlerini zamanında tespit edip 
engelleme yükümlülüğüne sahip olacak. Bütün bunların pratikteki analamı; planlanan yasa 
değişiklikleriyle egemenlerin hoşuna gitmeyen hiç bir salon toplantısının yapılamayacağıdır. 

Gösteri yürüyüşlerine gelince: 

Öngörülen yasa değişikliklerine göre bundan böyle iki kişinin yanyana gelmesi yürüyüş yada açık 
hava toplantısı olrak adlandırılacaktır. Yürüyüş yada açık hava toplantısı için 72 saat öncesinden 
izin alınacak. Herhangi bir yürüyüş yada açık hava toplantısında olabilecek her olumsuzluktan izin 
alan kişi sorumlu tutulacaktır. Bir gösteri yada açık hava toplantısında polis hiç bir gerekçe 
göstermeden orada bulunan herkesin kimliğini tespit etme hakkına sahip olacak. Bütün toplantı ve 
gösteriler baştan sona kadar filme alınacak ve bu filmler saklanacak. Bütün bu “yeniliklerin” anlamı 
gerçekte Alman Anayasasında yer alan, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğünün olağanüstü ölçüde 
sınırlandırılması, nerdeyse ortadan kaldırılmasıdır. 

İç faşistleşmeye karşı mücadele edelim! 

Yasaların bu biçimde değişitirilmesi demokratik haklarımıza yapılan yoğun saldırıların yeni bir 
örneğidir. Almanya’da iktidarı elinde tutan emperyalist burjuvazi yıllardır bu yönde adımlar atıyor. 
Burjuva demokratik haklar bir bir budanıyor, iç faşistleşme ilerliyor. 

Burjuvazinin iç faşistleşmede hedefi; işçi ve emekçilerin örgtlenmesini ve sisteme karşı örgütlü 
mücadelesini engellemektir. Onlar bu gerçek amaçlarını gizlemek için bu yeni yasa değişikliklerini 
“Nazilerin gösteri yapmasını engellemek” amacıyla yaptıkları yalanını yayıyorlar. Naziler egemen 
burjuvazinin vurucu gücüdür. Yasaların gerçek hedefi Naziler değil işçiler, emekçilerdir. 
Yapacağımız her yürüyüş, her toplantı, her grev, her direniş bu yasalara dayanarak kolaylıkla 
engellenebilir. Haklarımızın elimizden birer, birer alınmasına karşı mücadele hepimizin görevidir. 
Toplumdaki tüm gelişmeler içinde yaşadığımız sistemin tam bir sömürü, talan sistemi olduğunu her 
gün yeniden gösteriyor. Bir yanda bankalara, tekellere milyarlar aktarılırken diğer yandan işçiler ve 
emekçiler “fedakarlığa çağrılıyor”, kriz var gerekçesi ile gerçek ücret artışı işçilere-emekçilere çok 
görülüyor. Aynı gerekçe ile binlerce işçi işsizliğe mahkum ediliyor. Burjuvazinin işçilerin günün 
birinde yeter diyeceğinden korkusu var. İç faşistleşmesnin gerçek nedeni budur. Bugün bilinci 
karartılmış ve örgütsüz bırakılmış işçiler günün birinde mutlaka sınıfın gerçek gücünün farkına 
vararak, örgütlenecek bu sömürü düzeninin sonunu getirecektir. 
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