
19 Şubat günü Hanau kentinde 9 göçmen gencin ölümüyle so-
nuçlanan ırkçı terör saldırısı, haklı olarak Almanya‘da yaşayan 
hepimizde derin bir üzüntü ve tepki yarattı. Ve haklı olarak, 
“bu tür ırkçı saldırıların sonu nereye varacak?”, “bunun önüne 
nasıl geçilecek?”, “kendimizi huzur içinde hissedemeyecek 
miyiz?” gibi soru ve endişelere sürüklendik.
Bütün ülkeyi şoke eden böyle bir terör saldırısının ardından 
göçmenler olarak duyduğumuz bu kaygı, tepki ve yanıt 
aradığımız sorular elbette nedensiz ve anlaşılmaz değildir.
Ancak şurası da açıktır ki, bu katliam biz göçmenleri 
yalnızlaştırır ve kendi içimize kapatırsa, ırkçılar hedeflerine bir 
adım daha yaklaşacaktır! Hanau‘da yaşanan katliam ne kadar 
vahimse, bu olay nedeniyle bütün Alman halkını ırkçılıkla 
suçlamak da bir o kadar vahim, haksız ve en çok da göçmenle-
re zarar verecek bir yaklaşım olacaktır.

IRKÇILIĞI BİRLİKTE PÜSKÜRTEBİLİRİZ!
Evet Almanya‘da ve Avrupa‘nın birçok ülkesinde ırkçılığın, 
ayrımcılığın, milliyetçiliğin yaygınlaştığı; ıtkçı saldırı ve 
politikaların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama Almanya‘da 
bir başka gerçek daha var: Hanau‘daki katliamdan sonra da 
onlarca şehirde onbinlerce Alman sokaklara çıkarak üzüntü-
lerini ve ırkçılığa karşı tepkilerini ortaya koymuş; göçmenlerin 
asla yalnız olmadığını haykırmış; ırkçı-ayrımcı politikalara ve 
bunları savunan parti ve örgütlere ‚dur‘ demiş ve sorumlular-
dan hesap vermelerini talep etmişlerdir...
Alman halkının büyük çoğunluğunun bu tutumu göstermesi 
hem anlamlı hem de ırkçılığın-ayrımcılığın engellenmesi için 
büyük önem taşımaktadır. 
Çünkü ırkçılık ve ayrımcılık sadece göçmenlerin, ‚Alman 
olmayanların‘ sorunu değildir; bütün toplumu, bütün emekçi-
leri ve bütün ülkeyi zehirlemektedir. 
Irkçı ve ayrımcı politikayı savunanlar, ekonomik ve sosy-
al problemlerin faturasını göçmenlere çıkarmaya çalışarak, 
aynı toplumda, aynı semtte, aynı fabrikada veya aynı okulda 
yaşayan ve sorunları da geleceği de aynı olan insanları etnik 
veya dini kökenleri yüzünden bölmek, kutuplaştırmak iste-
mektedirler. Irkçılığı ve ırkçı saldırıları engelleyebilmenin 
temel şartı, bu tür bir bölünme ve kutuplaşmayı kabul etme-
mek; ırkçılığın ve ayrımcılığın üzerine hep beraber gitmektir. 
Büyük çoğunluğu ırkçılığı ve ayrımcılığı mahkum eden Alman 
halkını toptan ırkçı ilan etmek; göçmenler olarak kendi içimize 
kapanmak; Alman halkına karşı güvensizlik ve önyargıları 
körüklemek ya da ırkçı saldırılara karşı milli ve dini sembol-
leri öne çıkararak yanıt vermek, ırkçılığı azaltmayacağı gibi 
tersine onların amaçladığı bölünmüşlüğü daha da arttırmaya 

hizmet edecek; göçmenlerin yaşamını daha da zorlaştıracaktır. 
Bu nedenle ırkçılığın tek panzehiri, yerli ve göçmen emekçiler, 
gençler, kadınlar olarak ellerimizi birleştirmektir! 
Bu nedenle eğer ırkçı saldırıları ve ayrımcı politikaları engel-
leyeceksek, bunun yolu hayatın her alanında bölünmüşlüğü, 
önyargıları azaltmaktan, ortak sorunlarımıza karşı beraber 
hareket etmekten geçmektedir. 
İşsizlik, düşük ücretler, konut sorunu, çocuğumuzun geleceği 
veya doğanın tahrip edilmesi vb. sosyal-ekonomik sorunlar, 
inanç ve etnik kimlik ayırmadan yerlisi ve göçmeniyle bütün 
emekçilerin, bütün halkın sorunlarıdır. Ve asıl bölünme: Bu 
sorunları yaratan ve bundan çıkar sağlayanlarla; bu sorunların 
kurbanı olan ve faturasını ödeyenler arasındadır.  Irkçılık ve 
milliyetçilik, işte bu gerçeğin üzerini örmek için, etnik-dini 
farklılıklar üzerinden kutuplar yaratmak demektir.
Ayrımcılık ve ırkçı katliamlar, „hastalıklı bireylerin“ münferit 
eylemleri ya da sadece kriminal vakalar olarak açıklanamaz. 
Bu nedenle hükümetlerin, partilerin yıllardır izlediği ayrımcı 
politikaları, yasa ve uygulamaları veya medyadan körüklenen 
etnik-dini kutuplaştırma çabalarını mahkum etmeden ırkçı 
saldırıları durdurmak da mümkün olmayacaktır.
Bu nedenle sadece Hanau‘daki katliamı kınamak ve 
olayla ilgili bütün soruların ve sorumluların açığa 
çıkarılması için;
u Ordu-polis-istihbarat kurumları içindeki ırkçı 
yapılanmaların açığa çıkarılıp-lağvedilmesi;
u Irkçı parti ve örgütlerin kapatılıp ırkçılığın-
ayrımcılığın yasaklanması; ayrımcılığa karşı yasanın 
güçlendirilmesi,
u Dini ve etnik temelde bölünmeyi körükleyen, göç-
menleri potansiyel suçlu ve sosyal sorunların kaynağı 
gibi gösteren partilerin ve politikaların mahkum 
edilmesi; 
u Göçmenlerin bu toplumun bir parçası olduğu 
gerçeğinin kayıtsız kabul edilmesi;
u İşyerlerinde, eğitim kurumlarında ve sosyal 
hayatta farklı inanç ve etnik kökenden insanların 
yakınlaşma ve kaynaşmasına hizmet edecek çabaların 
büyütülmesi...
için bütün göçmen kökenli emekçileri ırkçılığa ve 
milliyetçiliğe „Hayır“ diyen Alman halkıyla birlikte 
adım atmaya, ortak yaşam ve ortak gelecek mesajını 
güçlendirmeye çağırıyoruz.
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Irkçılığı ancak birlikte

Irkçı saldırıları ve ayrımcı politikaları engelleyebilmenin tek yolu, göçmenler olarak ırkçılığa karşı 

sesini sokakta yükselten Alman halkıyla el ele vermekten geçiyor.

V.i.s.d.P: Z. Eksi

püskürtebiliriz!
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Wieder einmal kam es in Deutschland zu einem rechtsra-
dikalen tödlichen Anschlag. Am 19. Februar 2020 schoss 
in der Kleinstadt Hanau in Hessen der Täter Tobias R. 
in zwei Stadtteilen auf Shisha-Cafés und tötete 9 Men-
schen. Viele weitere wurden verletzt. 
Laut Medienberichten handelt es sich um eine rassistisch 
motivierte Tat. Der vom Täter hinterlassene Brief und 
eine Videobotschaft belegen das.

Wir trauern um die Opfer dieser faschistischen Tat. 
Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen 
der Opfer. 

Dass solche rassistisch-faschistische Angriffe in 
Deutschland möglich sind, ist für uns leider nicht überra-
schend. In den letzten Jahren haben sich rechte Parteien 
und Gruppierungen zunehmend radikalisiert. Polizeiliche 
Durchsuchungsaktionen einer rechten Terrorzelle haben 
gezeigt, wie radikal sie sich zum Beispiel beim bewaff-
neten Angriff auf eine Moschee vorbereiten.

Abgeordnete der AfD in den Landesparlamenten und im 
Bundestag hetzen jeden Tag mit öffentlichen Äußerun-
gen gegen Migrant*innen, Geflüchtete und Muslime und 
radikalisieren Teile der Bevölkerung. Die Bundesregie-
rung sieht hierbei häufig tatenlos zu.

Dass der NSU fast ungestraft und ohne lückenlose 
Aufklärung mit ihren Morden davonkommen konnte, hat 
nun weitere Neonazis ermutigt ihre menschenverachten-
de Ideologie gewalttätig umzusetzen.

Wie die Anschläge von Mölln, Solingen und die rechts-
terroristischen Morde des NSU zwischen 2000 und 2007, 
erschüttert uns der Anschlag in Hanau zutiefst. Diese 
Morde und die Ereignisse in Thüringen machen deutlich, 
wie weit die Rechtsentwicklung in Deutschland fortge-
schritten ist. 

Nie wieder Faschismus!
Die Mehrheit der Menschen solidarisiert sich mit den 
Opfern und verurteilt rassistische und rechtsextreme 
Angriffe und Gewalttaten.
Das zeigen die vielen Protestaufrufe vieler antifaschisti-
scher und demokratischer Gruppen direkt nach der Tat.

Die DIDF ruft alle in Deutschland lebenden türkeistäm-
migen Arbeiter*innen dazu auf, sich an ihrem Arbeits-
platz und im Lebensumfeld mit ihren Kolleg*innen und 
Nachbarn gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu 
verbünden und auf die Straße zu gehen. 
Die Bundesregierung fordern wir auf, rassistische und 
faschistische Hasspropaganda sofort zu verbieten.

Verbot aller rassistischer und faschistischer
Kein weiteres Opfer mehr!
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Organisationen und Parteien!


