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O que é o grupo “Identitäre Bewegung” 
e por que terá protestos contra o grupo?

O nome “Identitäre Bewegung” (movimento identitário, 
também chamado de geração identitária, abreviação 
em alemão: IB) é usado por vários grupos fascistas, 
da extrema direita na Alemanha e em outros países 
europeus e nos Estados Unidos. Os “identitários” se 
mostram jóvens e académicos. Como outros grupos 
da extrema direita, eles tentam esconder as referências 
antidemocráticas, racistas, antisemitas e fascistas. 
Eles têm uma ideia de uma “cultura europeia” fechada 
e etnicamente homogênea, cuja “identidade” está 
supostamente sendo ameaçada por uma “islamização”. 
No centro da propaganda identitária está a palavra-
chave “a grande troca”: Dizem que a população 
europeia está supostamente sendo “trocada” por uma 
população não-europeia. Ideias como essa também 
podem ser descritas como um racismo sem falar de 
raças.

Desde 2017, existe uma casa dos “identitários” em Halle, 
na rua Adam-Kuckhoff-Straße 16. Desde a primeira vez 
que se apresentaram em público, os “identitários” usam 
violência. Existem conexões ideológicas e pessoais 
com o terrorismo da direita: O autor do atentado de 
Christchurch (Nova Zelândia) se referiu aos textos 
da “Nova Direita” no seu manifesto. O atentado é 
a implementação da ideologia da nova direita. No 
ano 2017, os “identitários” fretaram o navio “C-Star”. 
Com essa intervenção pública, tentaram impedir 
e criminalizar o trabalho dos resgatadores no mar 
mediterrâneo.

A extrema direita e seus métodos de escalação têm 
grande influência na política de países e sociedades 
europeias, inclusive nos governos. Isolamento, o 
endurecimento do regime de fronteiras europeias 
e a negação dos direitos básicos dos refugiados são 
também resultado dos debates que são agitadas pela 
direita.

20 de julho 2019
Halle/Saale

Manifestação contra 
os Nazis do grupo 
“Identitäre Bewegung”! 
Por uma solidariedade sem 
fronteiras!

No dia 20 de julho, o grupo de Nazis 
chamado “Identitäre Bewegung” está 
planejando uma marcha fascista. Vai ter 
diversos protestos contra essa marcha.

Onde posso me informar?

Todas as informações atuais estão 
no twitter: 

twitter.com/portugues_20_07
@portugues_20_07

e no hashtag: #Hal2007

Também (em alemão): 
www.identitaere-stoppen.de

Informações em vários idiomas: 
commonvoices.radiocorax.de

E a rádio da manifestação: 
95.9 FM / Radio CORAX
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Para a manifestação no dia 20 de julho, com o tema 
“Defender Europa. É a nossa pátria”, os “identitários” de 
Halle mobilizam pessoas de toda Alemanha e de outros 
países.

O que acontecerá no dia 20 de julho? 
Quem está organizando os protestos 
contra os “identitários”?

Vamos parar os “identitários”! Não passarão! 
Por uma solidariedade sem fronteiras!

A aliança “Halle gegen Rechts” (Halle contra a direita) 
apela a parar os “identitários” e se manifestar nas ruas 
de Halle por uma solidariedade sem fronteiras! Assim, 
nos juntamos a todos que lutam em muitos lugares na 
Alemanha e na Europa para acabar com o isolamento 
da Europa e com a morte no mar mediterrâneo. Não-
violentos e com determinação, queremos mostrar 
nosso protesto em várias formas sendo solidários uma 
com o outro. Vamos juntos parar os “identitários” no dia 
20 de julho de 2019 e vamos espalhar a mensagem da 
solidariedade sem fronteiras nesse dia!

O que? Quando? Onde?

Todas as informações seguintes, por exemplo, os 
planos e as rotas da manifestação, podem ainda mudar.

Os “identitários” escolheram a estação central de 
Halle (Hauptbahnhof) como ponto de partida para a 
sua manifestação, às 12 h. De lá, querem começar a sua 
manifestação nazista pela cidade. É possivel que alguns 
Nazis (em grupos ou individuais) de outras cidades 
cheguem no Bahnhof. Também, os “identitários” 
querem fazer uma “festa na rua” na frente da sua 
casa na rua  Adam-Kuckhoff-Straße 16 às 16 horas.

A partir das 12 h, vai ter manifestações e protestos 
contra os Nazis no Bahnhof, no Campus Steintor 
(Universidade) e em outros lugares da cidade, por 
exemplo Riebeck Platz. Todas essas ações são legais 
e registradas e todas as pessoas podem participar. 
Venham, juntem-se aos protestos!

Nesse dia, terá muita polícia na cidade e talvez não será 
possível se mover livremente em algumas partes da 
cidade.

O que posso fazer no caso de problemas? 
Devo ter medo?

Se possível, não saiam sozinhas nesse dia, pelo menos 
em grupos de dois, sobretudo na área do Bahnhof. 
Cuidem-se! Informem amigos e amigas sobre esse dia!

Se você é vítima ou testemunha de racismo, peçam 
a pessoas para ajudar vocês.

Depois, contactem o apoio para vítimas de violência 
racista e nazista (“Mobile Opferberatung für Opfer 
rechter Gewalt”).

Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt: 

Platanenstr. 9 / 06114 Halle 
Tel.: 0345 / 2267100 Celular: 0170 / 2948413, 0151 / 
53318824 e 0175 / 1622712 
Whatsapp: 01512 / 2238538 

www.mobile-opferberatung.de/doc/Was_tun.pdf

No caso de problemas com a polícia nesse dia, 
contactem a comissão de inquérito independente, 
organizada pela contra-manifestação, (não pela polícia) 
Em alemão é chamado de “Ermittlungsausschuss (EA)”: 
Você pode encontrar o número de telefone no twitter.
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