
 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

 

Tribünal 'NSU Kompleksi Çözülsün': Tanımak, Aydınlatmak, Değiştirmek! 3.- 5. Haziran 2022, 

Staatstheater Nürnberg 

 

Gelecek için bir Mani- Festo 

'NSU Kompleksi Çözülsün' Tribünali 3- 5 Haziran arası Bavyera’da sağcı terörün bitmesi için cevap 

ve değişim talebinde bulunacak.  

 

Tanımak, Aydınlatmak, Değiştirmek. Bu üç terim, Staatstheater Nürnberg içinde ve çevresinde 

Nürnberg’in şehir merkezini belirleyecek. 2017 senesinden beri Köln, Mannheim ve Chemnitz ‘NSU 

Kompleksi Çözülsün’ Tribünalleri, sözde Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütün (NSU) cinayetlerinin 

eksiksiz aydınlatılmasını talep etmekte. Artık Bavyera’da da ‘NSU Kompleksi Çözülsün’ talebiyle 

Tribünallerin devamı yapılacak. 2018 de Münih’te açıklanan NSU davanın sonucu, NSU tarafından 

katledilenlerin yakınlarını ve saldırılardan sağ kurtulanların beklentilerini karşılamadı. Hala daha 

birçok cevaplanmayan sorular var: özellikle NSU’nun on cinayetin beşi Bavyera’da işlenmiş ve ırkçı 

soruşturmanın merkezi koordine edildiği yerde. 3- 5 Haziran 2022 arasında, tam da bu sorular 

sorulacak ve gereken toplumsal ve yapısal değişim talepleri toparlanacak. Mesele mağdur edilenlerin 

perspektifinin tanınması. Mesele cevaplanmayan soruların cevaplanması ve Bavyera’daki ırkçı 

terörün tümüyle aydınlığa ve sonuçlara kavuşturulması. Hala daha dokuz kişinin katledildiği 2016 

Olympia- Einkaufszentrum Münih suikastı genellikle öfke cinayeti olarak tanımlanıyor. Oysaki 

suikastın sağcı, ırkçı ve antiziganist terör saldırısı olduğu kanıtlandı. 1982 de Nürnberg’de üç kişinin 

öldürüldüğü Diskothek Twenty Five ırkçı saldırısı konusunda daha yeni kamuoyunun gerçeklikle 

yüzleştiğini görüyoruz. Bunlar, Bavyera’da sağcı terör hakkında bilincin ve etkilenenlere ne kadar az 

kulak asıldığının sadece iki örneği.  

Tanımak, Aydınlatmak, Değiştirmek. Mağdur edilenlerin perspektifinin tanınması, ırkçılığa karşı 

mücadelenin tanınması ve herkese eşit hakkın tanınması. Tribünal kültür evi Villa Leon, DİDF 

Nürnberg ve gençlik kültür evi Luise- the cultfactory gibi göç sonrası gündelik hayatın mekanlarında, 

merkezi olmayan etkinlikler ile cuma günü başlayacak. Aynı gün bu üç ayrı açılış yerlerinden, 

Tribünalin ana etkinlik yeri olan Staatstheater Nürnberg’de buluşulup, orayı toplumun mücadele 

merkezi kılacağız. Cumartesi günü öğleden sonra Staatstheater’de, birinci merkezi etkinliğin ana 

konusu, cinayetlerin aydınlatılması ve cinayetler üzerine aydınlatmak olacak. Konuşmacıların 

arasında, NSU tarafından katledilen Enver Şimşek’in ve Mehmet Kubaşık’ın kızları Semiya Şimşek ve 

Gamze Kubaşık; NSU tarafından Nürnberg’de bulunan Pilsbar Sonnenschein’e düzenlenen bombalı 

saldırıda ağır yaralı kurtulan Mehmet O. ve Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) Münih suikastı 



mağdurların yakınları bulunacak. Cumartesi akşamı ise, ikinci merkezi etkinliğin ana konusu sağcı 

terör saldırıların kaynağı olan, sağcı, ırkçı saldırıları konu etmeme ısrarında bulunan ve mağdurları ve 

ailelerini yalnız bırakan toplumsal düzeni değiştirme talebi olacak. Bu taleplerden geleceğin Mani- 

Festosu oluşacak ve sanatçılar Rosalie Wanka ve Kassandra Wedel’den bir performans ile 

canlandırılacak. Geleceğin Mani- Festosu, pazar günü şehre, yani kamu alanına taşınacak. Böylece, 

ırkçılığa karşı mücadele için harekete geçilmesi gerektiğini herkese duyurmuş ve göstermiş olacağız.  

Merkezi etkinliklere ek olarak birçok çalıştay ve şehri kendi ırkçı süreklilikleri ile yüzleştiren, eleştirel 

yürüyüşler düzenlenecek. Staatstheater ve Filmhaus’da sergiler ve film gösterileri ile program 

zenginleşecek.  

 

Daha ayrıntılı program bilgileri ve Tribünale giriş biletleri için web sitemize uğrayabilirsiniz 

https://www.nsu-tribunal.de/nuernberg/ 

 

Dördüncü Tribünal 'NSU Kompleksi Çözülsün' Staatstheater Nürnberg, Fonds Soziokultur, Rosa-

Luxemburg-Stiftung, yerel Netzwerk gegen Rechtsextremismus kapsamında Bavyera eyalet başkenti 

Münih, Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Petra-Kelly-Stiftung, Kurt Eisner 

Verein, Netzwerk München e.V. Selbstverwaltete Betriebe und Projekte, Einmischtopf der 

Bewegungsstiftung, Villa Leon, DIDF, Luise - the cultfactory ve Künstlerhaus im KunstKulturQuartier 

değerli destekleri ile düzenleniyor. 

 

Basın toplantısı: 27 Mayıs 2022, saat 10:30, yer daha belirlenecek.  

 

Basın iletişim: media@nsu-tribunal.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crowdfunding-Kampagne: wirwunder.de/projects/108355  
Website: nsu-tribunal.de  
twitter: twitter.com/nsu_tribunal #TRBNL 
Instagram: instagram.com/nsu_tribunal/ 
Facebook: Facebook.com/nsutribunal 
youtube: youtube.com/NSUTribunal 
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