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BASIN BİLDİRİSİ
Münih’de ki NSU Davası

Keupstraße mağdurları desteğinizi bekliyor
Köln, 12.12.2014 – „Keupstraße Her Yerde“ Girişimi, Almanya çapında faaliyet
gösteren „NSU Terör Ağı Lağvedilmeli“ Inisyatifinin Köln ayağı olarak NSU
Davası’nın görülmekte olduğu Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi önünde;
20. Ocak. 2015 Salı günü düzenlenecek olan eyleme desteğinizi bekliyor!
Bilindiği gibi mahkeme, Keupstraße bombalı saldırısına dair duruşmaların
12.1.2015 tarihinde başlayacağını ilan etti. Bu nedenle Keupstraße deki
bombalı saldırıda mağdur olanların da tanık olarak ifade vereceği ve
dinleneceği duruşmalar 12.1.2015 tarihinde başlıyor.
Keupstraße bombalı saldırısına dair duruşmaların başlıyor olması nedeniyle, NSU
Terör Hücresi’nin cinayet ve saldırılarının mağdurlarıyla dayanışma amacıyla
Almanya‘nın her yerinden çok sayıda insan Münih’e akın edecek.
Keupstraße saldırısının mağdurlarının tanık sıfatıyla ilk kez dinlenmeye başlanacağı
20.Ocak.2015 tarihinde, Münih’in merkezine bir „Dayanışma Yürüyüşü“ düzenlenecek
ve çeşitli eylemler yapılacak.
Ayrıca Keupstraße‘ye yönelik bombalı saldırının mağdur ve tanıklarının mahkemeye
ifade vereceği tüm duruşma günlerinde, mahkemenin önünde eylemler düzenlenerek
Keupstraße mağdurları yalnız bırakılmayacak.
„Keupstraße Her Yerde“ Girişimi’nden Mitat Özdemir; „Amacimiz Keupstraße
mağdurlarının başına gelenlere, yaşadıkları onca haksızlığa dikkat çekmek. Ayrıca
NSU terör Hücresi cinayet ve saldırılarının da en ince ayrıntısına kadar
aydınlanmasını talep ediyoruz. Dahası NSU Terör Hücresi’nin cinayet ve
saldırılarında istihbarat birimlerinin ve diğer resmi makamların rolünü öğrenmek
konusunda çok ısrarlıyız“ diyerek açıklıyor ne yapmak istediklerini.
NSU Terör Hücresi’nin cinayet ve saldırılarının perde arkasının - resmi makamların
rolü de dahil - tamamen aydınlatılması konusunda Keupstraße sakinleriyle bugüne
kadar çok sayıda Köln’lü vatandaş dayanışma içine girdi.

NSU Terör Hücresi’nin cinayet işlediği ve saldırı düzenlediği tüm şehirlerde „Keupstr
Her Yerde“ benzeri girişimler var. Ve bunların hepsi „NSU Terör Ağı Lağvedilsin“
adı altında Almanya’nın her yerinde eylemler örgütlüyorlar.
Nitekim bu örgütlenmeye katılan ya da katılanlara destek veren kişi ve gurupların
sayısı Almanya çapında 100 ü geçmiş bulunuyor.
Website:
www.keupstrasse-ist-ueberall.de
Kendi medyanızda kullanmak üzere telifsiz fotoğrafları ve diğer basın
açıklamalarımızı aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.:
www.keupstrasse-ist-ueberall.de/presse
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin NSU davasına dair Basın açıklamalarını
da aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
http://www.justiz.bayern.de/gericht/olg/m/presse/archiv/2014/04591/index.php
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin NSU davasına dair duruşma ve tanık
listesini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.
http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

20.Ocak. 2015 Salı
Sloganımız: Irkçılığın olmadığı bir toplum için „Keupstraße Her Yerde“
Program:
• Saat 9’00 dan itibaren Münih Eyalet Yüksek mahkemesi’nin önünde “nöbet eylemi”
• Saat 17’30 dan itibaren Münih merkezinde „protesto yürüyüsü“
• Eylemlerimizin içeriğine dair bilgi için aşağıdaki adresi tıklayın. http://keupstrasseist-ueberall.de/hep-birlikte-muenihe-nsu-davasina-20-01-2015/

Basınla ilişkiler :
AG Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, medien@keupstr-ist-ueberall.de
Röportaj ve söyleşileriniz için isim almak için de bize başvurabilirsiniz!
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