COMUNIDADE NEGRA DE HAMBURGO (www.Black-Hamburg.de)

Chamada para a segunda ação de protesto contra a Estátua para um
sequestrador, escravizador e assassino de pessoas negras
Queridas irmãs e irmãos ,
Como a maioria de voces já tomou conhecimento, a Comunidade Negra da Alemanha
Community in Deutschland realizou com sucesso no dia 23 de setembro a primeira ação de
protesto contra a estátua do escravizador Schimmellmann, com a presença de mais de 60
manifestantes. Um resultado concreto desta ação foi que membros da Comunidadde Negra
puderam tomar parte na sessão pública de 27.09 do Conselho de Wandsbek, onde pode reiterar
nossa exigência da imediata demolição deste memorial racista. Os parlamentares presentes na
Câmara sentindo-se pressionados pelas presença e exigências de nossas irmãs e irmãos, que
marcaram para o próximo 12 de outubro a próxima sessão para decidirem sobre a demolição do
memorial. Nesta sessão também estaremos representados. Para conseguirmos, entretanto a
demolição de monumento racista precisamos da presença numerosa de companheiras e
companheiros. Porisso conclamos para uma segunda ação de protesto:

2° Passeata e Ação de Protesto em Hamburg-Wandsbek:

Quinta -feira, 12 de outubro 2006 às 15:30 h.
Ao final caminhada conjunta até o „Bezirksversammlung Wandsbek”
Ponto de encontrot: U-Bahn Bus Station Wandsbek-Markt, Puvogel-Garten (Rathaus Wandsbek)
Lembrança: 12 de outubro é o 10°aniversário da irmã May AYIM, precursora e heroína do
Movimento Negro da Alemanha. A Vocês, nosssa/os antepassada/os e mártires, que no
continente e na diáspora foram sequestrada/os , escravizada/os, estupradas/os e massacrada/os,
dedicamos este Protesto e Passeada

Nós exigimos a destruição imediata deste monumento racista!
Nós exigimos uma desculpa pública e oficial do „Bezirksamts Wandsbek“e do
“Hansestadt Hamburg”junto à Comunidade Negra!
Nós exigimos da demissão do „Bezirksamtsleiters“senhorGerhard Fuchs e da
Senadora de Cultura senhora Karin von Welck!
Nós exigimos dos empresários, da igreja , dos governos de Estado e do governo
central desculpas oficiais junto à Comunidade Negra Alemã, por seus crimes
coloniais , nazistas e neocoloniais contra as pessoas assim como o pagamento
de reparaçes e indenizaçoes à Africa e sua diáspoar Negra
an Afrika und die Schwarze Diaspora zu zahlen!
Organizadores: AG-REPARATIONEN u. AG-PANAFRIKANISMUS/AFRIKAS BEFREIUNG der Black
Community in Deutschland, SOS-Struggles Of Students, ARA-African Refugees Association, BSO-Black
Students Organisation, Quilombo Brasil-Radio Mamaterra, Colour Music, AYACSA e.V.-African-German Youth
Arts, Culture & Science Association, RE- Refugees Emancipation, Women in Exile, The Voice Refugee Forum,
BFI- Brandenburger Flüchtlingsinitiative, ADEFRA e.V.-Schwarze Frauen in Deutschland, ISD-Initiative
Schwarze Menschen in Deutschland, Pan African Women Liberation Organization (PAWLO–Germany), Afro
German Youth. UnterstützerInnen: ASU- Afrikanische Studentenunion, SFC-Schwarze Frauen Community in
Österreich, PAMOJA-Movement of Young African Diaspora in Österreich, Regards Africains (Schweiz)

Informaçoes, notícias , fotos e mais: www.Black-Hamburg.de
V.i.S.d.P & Kontakt: Schwester Victoria (porta-voz): 0177-2328305, RespectMyCulture@gmx.de;
Schwester Selamawit (partidos políticos): 0176-70079687, selamawit_g@hotmail.com;
Bruder Romao (documentação): 0172-8752291, romao@gmx.de; Bruder Senfo: 0163-4245449;
Bruder Diogni: 0176-23102006, bdiogni@yahoo.fr (Mobilisierung)

