NSU- terörü: devlet ve naziler ile elele – Toplumun içindeki ırkçılığa karşı mücadele!
Yürüyüş 1 Kasım 2014 Saat 13,30 da U-Bahnhof Gesundbrunnen/Hanne-Sobek-Platz Berlin
Münih’deki NSU davası nerede ise bir yıldan daha fazladır sürmektedir ve arar ştırma komisyonlar ı
tarafından binlerce sayfalık raporlar yazılmıştır. Ama hiç büyük ümütlere kap ılmaya gerek
kalmadan bu davadan neleri bekleyemeyeceğimiz ortaya çıkmıştır: davanın aydınlatılması, adelet
ve ırkçı şiddetin sonunu. Bundan dolayı sesimizi yükseltmeliyiz !
Bildiyimiz şu: Almanya’da 13 yıl boyunca bir neonazi şebekesi bir çok bombalı yaralama ve en az
on kişiyi de katletmiştir. Alman anayasasını koruma teşkilatı bu şebekenin en büyük destekcisi
olmuştur. Alman polisi düzenlenen her şiddet eyleminden sonra ırkçı bir tarzda katledilenleri san
altında tutmuştur ve davayı, katledilenlerin ailelerine ve yarılara kar şı yürütmü ştür. Neonazi
çevrelerine yönelik deliler sistamatik olarak görmezlikten gelinmi ştir ve üstü örtülmü ştür. NSUçetesinin kendini deşifre etmesinden hemen sonra Alman anayasasını koruma kurumu taraf ından
bir çok dosya sırra kadem basmıştır.
Gördüğümüz şü: Alman devleti, geride kalan aile mensuplarını tatmin edebilecek, olay ı
aydınlatma diye bir niyet göstermiyor. bu olayalardan gelecekte ırkçı şiddetleri önlemek için ders
çıkarmıyor. Memurlar ve devletin ajanları mahkeme önünde yalan söylüyorlar. Buna rağmen
anayasyı koruma teşkilatına daha fazla imtiyazlar sağlanmaktad ır. NSU şiddetine maruz kalan
insanlar ise ne devlet nezdinde ne de toplum nezdinde yeteri bir destek bulamıyorlar.
Ortadaki açık sorular ise: NSU şebekesine kimler mensuptur? Mahkeme önüne ç ıkar ılmayan
zanlılar ne durumda? NSU cinayetlerinin ortaya çıkışından sonra toplam 220 i şlenmi ş suç kay ıtlara
geçmiştir ve bu suçların zanlılıları kendilerini NSU ile ilişkilendirmektedirler-sald ır ılar ve cinayetler
devam mı etmektedir?
Bu günlerde Almanya’da camiilere , sinagoglara, göçmen evlerine ve People of Color’lara sald ır ılar
gerçekleştirilmektedir. Sığınmacılar kamplarda toplanmaktadır ve i şkenceye maruz kalmaktad ırlar
ve sığınmacıların ırkçı iltica politikalarına karşı düzenledikleri eylemler sald ır ıya u ğruyor,
kirimnalize ediliyor ve açlığa terk ediliyor. İltica yasaları daha da katılaşt ır ılıyor. Alman
kurumlarının da ortak olduğu ırkçılık, polis hücrelerinde, örne ğin Dessau’da oldu ğu gibi, yurd ışı
etme tutuk evlerinde, AB dış sınırlarında ve made in Germany silahlarının iyi satış yapt ığı her
yerde ölüm saçıyor.
Bunların hepsi mümkün, zira Almanya’da ırkçılık sadece kimi sağ çevrelerde varm ış gibi
devranılıyor. Ama bir çok insan ırkçılığı günlük yaşıyor: bakışlar ile, hakaretler ile, fiziksel şiddet
ile, okullardaki ayrımcılık ile, yabancılar dairesinde ve polis gibi kurumlarda sistamatik a şa ğılama
ve şiddet ile.
Buna karşı birlikte sokağa çıkalım! Öfkemizi, dayanışmamızı ve direnişimizi birlikte kamuoyuna
taşıyalım ! Irkçılık Almanya’da genelikle beyaz* çoğulcu toplum tarafından görmezlikten
geliniyor, üstü örtülüyor ve sessizce geçiştiriliyor-biz susmuyoruz!
NSU tarafından katledilenlerin ve yaralananların, ve onların aile mensuplar ın ın ve tüm ırkç ı şiddete
maruz kalanların acılarını paylaşıyoruz ve dayanışma içindeğiz. Biz ilticacılar ın, ırkç ı iltica

yasalarının kaldırılma talepleri ile dayanışma içindeğiz. Biz ırkç ılığın ve sömürünün olmad ığı özgür
bir toplum için sokağa çıkıyoruz.
Abdurrahim Özüdoğru, Enver şimşek, Habil Kılıç, Halit Yozgat, İsmail Yaşar, Mehmet Kuba şık,
Mehmet Turgut, Süleyman Taşköprü ve Theodoros Boulgarides’i anıyoruz.
Irkçılık cinayettir! Bundan dolayı taleplerimiz:
++ Devlet kurumlarında ırkçılığa karşı mücadele için bağım ıs ız kontrol heyetlerinin kurulmas ı! ++
katledilenlerin isimleri sokaklara verilmeli ! ++ Devlet kurumlar ın ın NSU- şebekesi ile ortak
çalışması tamamem aydınlatılmalı! ++ bütün istihbarat örgütleri kaldır ılmal ı! ++ yurt d ışı edilmeler
durdurulmalı, kamplar kaldırılmalı ve herkese burada kalma hakkı! ++ Tüm özel yasalar
kaldırılmalı! ++ Racial Profiling durdurulmalı! ++
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*Dip not: Allmende e.V ‘’beyaz’’ kavramına eleştirisel yaklaşıyor.

