Talstraßede ve baska yerlerde Nazi
dükkân istemiyoruz !

Bu demek ki herkimse bu sayilan markalari satin alip ve giyerse direkmen Neonazie düsüncelerini,Symboliglerini toplumun
içine tasiyor ve destekliyor.
"Walhall" adli markanin sahipi ,
Weimarli Ingo Grönwald
Thüringen ve Almanya genelinde irkçi sagkesimde aktiv katilmasini bulunuyor. I.Grönewald
Thüringende 3 Nazidükkani ve
bir sag nakliye isletiyor. 2000
yilinda bir yoklamadan sonra
kendisi toplumu kiskirtici davranisdan ve Nazi Musikgrubu
"Landser" destekledigi için
suçlu bulunuldu. 2003 yilin`da
"Landser" adli Musikgrubu
yasadisi örgüt kurmakla suçlu
bulundu.
"Sport frei" adli Markasinin sahipi Bremen`li Hooligan-basi ve
Nazikadrosunda bulunan Henrik
Ostendorf olarak biliniyor.
H. Ostendorf NPD Partisinin
düzenledigi
yürüyüslerde
Partisinin korucu kadrosunda
Antifaschistische Gruppen Hamburg
Kontakt: talstr-dichtmachen@gmx.net

aktiv olarak katiliyor ve Parti
gazzetisinde
"Deutsche
Stimme" yazar olarak çalisiyor.
"Pro Violence" adli isletmeyi
Magdeburglu
Hooligan
Chrisoph Herpich kendisi için
garantilemek istedi ama Alman
Patentdairesi isletmenin kiskirtici Parolasi yüzünden uygun görmedi. Ama yasak oldugu halde
satis devam ediliyor.
"Thor Steinar" adli Markayi
Brandenburgdaki
Firma
"Mediatex" üretiyor ve pazarliyor. "Mediatex" adli Firmanin sorumlulari Uwe Meusel ve Axel
Kopelke.
A. Kopelke adli sahsin yöresel
Nazigruplarina baglantisi
tespit edildi. 2004 yilinin onbirinci ayinda Neuruppin yöresel
Hukukdairesi "Thor Steinar" adli
Markasinin amblemini tasimasini yasakladi ve suçunsuru olarak belirledi. "Thor Steinar" markasinin amblemi eski Nazi symboliklerine benziyor
Buna karsilik "Thor Steinar"

eski Amblemi

yeni Amblemi

markasinin kiyafetler yeni bir
amblem altinda pazarlaniyor ve
Hukuk tarafindan tehlikesiz
bulunuyor. Sayin dostlar bu
senenin mayis ayindan itibaren
Talstraßede bulunan "elitestyle" adli dükkanda "Thor

Steinar" kiyafetler yeni bir
amblem altinda satiliyor. Bu
satislarda
"elite- style`in" sahipinin bilgisi
olup olmadigini cesitli tartismalarda tespit edildi. Bu sahis ve
grubu irkçi ve kiskirtici düsüncelerini sevinerek açikladi.
Sayin dostlar bu dükkaninin açilisindan itibaren arkadaslarimiz,
komsularimiz ve genelde sol
grublarininin oldugu sanilan insanlar taciz ediliyor. Bu irkçilara
karsi tek bir sesle hayir diyelim.
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Sayin dostlar 2005`in mart ayinda Talstraße 17`de Yardim
sevenler derneginin yanina
"elite-style" adli bir Textil dükkan
açildi.
Elimizdeki bilgilere göre bu dükkânin sahipleri Björn Westphal
ve Volker Fuchs dir. Dükkânin
sahipleri
bilerek
bati
Mytologilerine dayali "Thor
Steinar",
"Walhall",
"Pro
Violence" ve "Sportfrei" adli
taninmis Neonazi markalari
satiyorlar. Bu sayilan dört marka
Neonazilerden
baska
Neonaziler için üretiliyor.

