1- 3 Kasım 2019 tarihleri arasında Chemnitz ve Zwickau'da “NSU Kompleksi Çözülsün” adlı
Tribünal düzenleyeceğiz – NSU, Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü‘nün kısaltması.
Tribünal, siyasi sisteminin bozukluklarını vurgulamak için sivil toplumun politik bir eylem
biçimidir. Tribünal'da ırkçı şiddetten sorumlu insanları yargılamak istiyoruz. Çokların
toplumunu görünür kılmak istiyoruz.
Adaleti talep etmemize yardımcı olun.
Gelecek biziz - Saksonya'da da.
Tribünbal’ı Chemnitz ve Zwickau'da organize ediyoruz, çünkü NSU örgütü ‘nün üç teröristi
burada yaşıyordu. NSU insanlık dışı, ırkçı ve Nasyonal Sosyalist bir ideolojiye sahip şiddet
uygulayan terör örgütüdür. NSU örgütü Chemnitz ve Zwickau'da bir çok destekçiye sahipti.
Bir kısmı hala Chemnitz ve Zwickau'da yaşıyor. Bugüne kadar burada ırkçı şiddet sorunu var.
Ekim 2018'de Chemnitz'deki radikal şiddet yanlısı sağcılar göçmenleri avlama eyleminde
bulundular. Restoranlara ırkçı kundaklama saldırıları oldu.
Fakat burada ırkçılığa direnç de var. İnsanlar birbirlerini destekliyor. Bu insanlarla birlikte
adalet talep etmek istiyoruz. Bu insanların mücadelisini güçlendirmek istiyoruz. Eski ve yeni
ırkçılığa dikkat çekmek ve suçluları yargılamak istiyoruz. Birlikte, göçün Saksonya'ya ait
olduğunu açıkça belirtmek istiyoruz. Çokların toplumunu güçlendirmek istiyoruz.
Göçmen hareketleri her toplumun bir parçasıdır, yani insanlar bir ülkeden diğerine taşınıp,
yaşar, çalışır ve okula yeni ülkede giderler. Bu Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) için de
önemliydi. Örneğin birçok Doğu Alman kentinde sözleşmeli işçiler veya öğrenciler
yurtdışından geldi. DDR hükümeti bu göçmenleri halktan uzak tutmak istedi. Bu yüzden bu
insanlar özel evlerde yaşamak zorunda kaldılar. İş yerinde bile Almanlardan ayrı bırakıldılar.
Ancak bu ırkçılık DDR‘de mevcut olmasına rağmen, göçmenler diğerlerinden kolayca uzak
tutulamadılar. Onlar DDR vatandaşlarıyla arkadaşlıklar ya da aşk ilişkileri kurdular, onlarla
birlikte spor ya da sanat yaptılar. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra bile göçmenlerin çoğu
Doğu Almanya'da kaldı. Dükkanlar açtılar ve fabrikalarda çalıştılar. Toplumu yeniden inşa
etmeye yardımcı oldular. Hoyerswerda (1991), Liebertwolkwitz (1992), Thiendorf (1991) ve
Wurzen (2018) 'in ırkçı saldırıları da bunu önleyemedi.
Chemnitz’deki Tribünal’da, mağdurlar ve mağdurların yakınları, 1970'lerden günümüze kadar
yaşanan ırkçı şiddet üzerine anlatacaklar. Birlikte mağdurlar için dava açacağız ve yas
tutacağız. Tribünal, göçmenlerin ve onları destekleyenlerin direnişini göstermektedir.
United against racism - Davacıyız!

