
Gaarden’de Neonazi Dükkanı
„Polenschüssel“ olarak bilinen Neumüster‘deki Neo-Nazilerin satış noktası, 
„Bandidos“  üyesi   Alexsander  Hardt  arafından  2012  yılında  Kiel’den 
Neumünster’e taşındı. Hardt uzun yıllar internet üzerinden satış yapan 
bu  iş  yerini,  Neo-Nazilerin  Neumünster’de  yıllarca  buluşma  noktası 
olarak  bilinen   „Clup  88“  in  adresinde  kurmuştur.  şimdi  Kiel 
Vinetaplatz’daki eski bir „Alım-Satım“ dükkanını devraldı.  Eski NPD 
Eyalet Başkanı Peter Borchert’in  yakın arkadaşı, burada potansiyel 
nitelikli suç aletleri satmak istiyor. 

Şimdi  akıllara  Hardt’ın  göçmen  vatandaşın  yoğun 
olarak  yaşadığı  Gaarden  semtinde  niçin  bir  dükkan 
açmak  istediği  sorusunu  getiriyor.  Çünkü  bu  ürün 
yelpazesini  internet  üzerinden  satabilir.  Hardt’in  bu 
gayreti  PLS  aletleri  satan  bir  dükkandan  çok 

Schleswig-
Holstein  Eyaletinin 
başkantinde neo-Nazilerin bir üs oluşturma şüphesini 
doğurmaktadır.  NPD’nin  şiddet  eğilimli  bölümü  ve 
onların arkadaşları, Kiel-Gaarden’de  ve en son olarak 
da  Preetzer  Strasse‘de  bir  buluşma  noktası 
oluşturmayı  denediler.  Hatta  Hardt’ın  sırdaşı  Peter 
Borchert  tutuklanmadan  önce  Gaarden’de  bir  eve 
taşınmak istedi ancak komşularının baskısı ile bir gün 
sonra evi boşalttı.

Hem Vinetaplatz’ta yeni açılan dükkanın zilinde hem 
de internet üzerinden satış yapan sitede bilinen  neo-
Nazilerin  isimlerini  görmek  hiç  de  sürpriz  olmadı. 
Kapı  zilindeki  Alexander  Hardt  ismi,  Neumünsterli 
Borchert ve Bergees adlarına  görev yapan bir kukla 
vazifesi görmektedir.  Internet üzerinden satış yapan 
„PLS Aletleri“ sitesinden ise Lars Bergeest ve Karsten 
Mohr sorumludur.

Başka  bir  değişle  eski  NPD   Eyalet  başkanı  Peter 
Bochert ve Avrupa Nazi Müzik Ağı „Kan ve Onur“ 
adı altında tanınan Lars Bergeest, burada Neonazilerin 
bir  buluşma  noktası  oluşturulması  fikrini 
destekliyorlar.

Burada söz konusu Neonazi grupları hakkında kısaca bilgi verelim. Aslında şiddet yanlısı olarak bilinen Peter 
Bechert için çok şey söylemeye gerek yoktur. Ilk önce NPD Eyalet başkanı, sonra kendini „Kiel Eylem grubu“ 
olarak adlandıran grubun kurucusu olarak tanınan Peter  Bochert,  siyasi  eylemlerle  şiddeti  birleştimeye her 
zaman gayret etti. Onun kışkırtıcı eylem fikirleri Nazi çevresine yarardan çok zarar vermiştir. Bochert  bir kaç 
dağılmış  motosikletli  gençlik  çetesi  üyesi  ve  nazi  çevresinden 
arkadaşlarıyla,  kısa  süre  önce  yasaklanan  şiddete  yönelik 
„BandidosNeumünster“ grubunu kurdu.

Alexander Hardt Oldenbug‘ludur . Orada Nazi çevresinin ülke çapında 
etkin „Öfke Dolu Sözler“ gibi şarkılar üreten grubuna katıldı. Onun ve 
arkadaşlarının  ulusal  ve  Iskandinav  nazi  müzik  çevresiyle  çok  erken 
tanıştıkları kabul edilmelidir. Hardt son olarak Herzberg mahkemesince 
gıyabında  1800  €  para  cezasına  çarptırıldı.  Iddiann  sebebi:  Hardt, 
Iskandinavlı  „Kan  ve  Onur“  grubunun  çıkardığı  kitapçık  ve  Neonazi 
grubu  „Kommando  Freisler“  çıkarılan  ve   „Celtik  Moon“  firması 
tarafından satışa  sunulan  „Geheime Reichsache“  adlı  CD’den sorumlu 
tutuldu. Ek dosyada diğer delillerle beraber kamalı haç yer aldı. Müzik 



parçaları  yahudi cinayetlerini  teşvik ve yahudi soykırımını inkar içerikliydi.  Hardt,  Borchert’in  „Bandidos“ 
Neumünster grubunun üyesidir. 

Cismar’lı Lars Bergeest de Ostholstein Neonazi grubundandır.  O da Iskandinavya Neonazi gruplarından „Kan 
ve  Onur  Iskandinavya“  ile  mükemmel  ilişkilere  sahiptir.  2007  yılında  çok  sayıda  Alman,  Danimarkalı  ve 
Isveçlilerle  birlikte  Danimarka’nın  Kolding  kentinde  bir  Neonazi  yürüyüşü  düzenledi.  Iskandinav  Nazileri 
ellerinde kamalı haçlarla askeri düzende yürürlerken, o da megafonla Alman  yoldaşlarnı yönlendirdi. 2008 ve 
2010 yıllarında  Danimarkalı  Neonazi  gruplarıyla  birlikte  Lübeck’in bombalanmasının yıldönümü mitingine 
katıldı.

Hem Hardt hem de Bergeest’in bu güne kadar Kuzey Almanya ve Avrupa 
neonazi gruplarıyla iyi ilişkileri devam ediyor. Bu gruplardan ayrıldıkları 
bilinmemektedir.Gerçekte  korkulan  Vinetaplatz’taki  dükkanda  sadece 
neonazilerin toplanması değil aynı zamanda neonazi müzikleri satılacak 
olması  ve  Hardt  ve  Bergeest’in  bu  zamana  kadarki  ilişkilerini 
sürdürmeleridir.

Bu oluşum, Kiel-Gaarden’de göçmen nüfusun yoğun 
olduğu  bir  bölgede  Neonazilere  ait  bir  dükkanın 
açılmasınn  sebep  olacağı  korkunç  provokasyonun 
yanında  semtin  huzur  ve  barış  içinde  bir  arada 
yaşamasını  da  tehdit  etmektedir.  Bu  sadece  Kiel 
polisinin bize inandırmaya çalıştığı motosiklet grubu 
sorunu  değil,  aksine  Schleswig-Holstein  neonazi 
gruplarının  şiddet  yanlısı  aktivistlerinin  faaliyetidir. 
Her şeyden önce polisin  yaptığı basın açıklamasında, 
Kiel anti faşistleri açık risk olarak görülürken, „PLS 
Aletleri“ nin bu zamana kadarki faaliyetleri göz ardı 

edilmektedir. 
Çevre  sakinleri 
Hardt’ın  25 
Ocak’ta 
güpegündüz 
polise 
farkettirmeden  arabasıyla  Vinetaplatz’ta  gençleri 
kovalamasına , Gaarden gece bekçilerinin bu dükkana 
karşı  asılan  faşizm  karşıtı  plakatların  ardından  3 
Şubat’ta Vinetaplatz çevresinde histerik keyfi  kimlik 
kontrolu yaptıklarına şahit oldular.

Bizler neonazilerin Kielde bir buluşma noktası oluşturmalarna tepkisiz kalmayacağız. Bütün Kiellileri,  
özellikle  tüm  insanları,  Gaarden  semtindeki  tüm  siyasi  parti,  kurum  ve  kuruluşları  dernekleri 
Vinetaplatztaki kara lekeyi kaldırmak ve herşeyden önce burada yaşayan insanlar için tehdit unsuru 
olmaktan kurtarmaya devet ediyoruz.

Gemeinsam aktiv gegen Rassismus und Faschismus.

Mach mit am Runden Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel.
Hier arbeiten Organisationen, Verbände und Einzelpersonen seit 2000 auf Basis der „Kieler 
Erklärung“ zusammen.
Wir treffen uns regelmäßig jeden 4. Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Kieler 
Gewerkschaftshaus in der Legienstrasse.

Termine und die „Kieler Erklärung“ unter:

http://runder-tisch-gegen-rassismus-und-faschismus-kiel.de/

V.i.S.d.P: Runder Tisch gegen Rassismus und Faschismus Kiel – c/o ver.di Kiel-Plön – Legienstr. 22 – 24103 Kiel

Irkçılık, Faşizm, ve- Irkçı işyerine hayır!
„PLS Aletleri“ kapatılsın!
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