
مهــــــرجــــان الشـــــارع الخامـــــس
"ضـــد العنصــــرية والتمييــــز من أجــل حــياة أفضــل مــعا "

 . 22:00 حتى الساعة 14:00 من الساعة  2019 يونـــيو  22يـــوم 
Aufseßplatzوذلك فى  

أعـــزائـــي المــقيمين في نــورنـــبيرج,

 قامت خلية تسمى2007 و 2000بين العاميين 
» Nationalsozialistischer Untergrund, NSU«القومي-الشاتراكي السري /

بقتل تسعة مواطنين مهاجرين و شارطية واحدة. ثالثاة منهم تم قتلهم في نورنبيرج.
Abdurrahim يونيو, عبد الرحيم أوزودورو(9) في Ismail Yaşar وهـــم إسماعيل ياشاار(

Özüdo rug يونيو و ان أنفر سيمشيك (13) في Enver Şimşek سبتمبر.9) قد توفي في 
) قد حدث في احدى المطاعم في القسم الجنوبيNSUبالشاارة الى ان اول تفجيرلهذه الخلية (

من مدينة  نورنبيرج. حيث ان شارطة نورنبيرج تبحث منذ سنوات عن من قام بهذه الجريمة
البشعة . 

) في ميونخ و من دون اي تحقيقات حقيقة خلفNSUفي هذه الثاناء انتهت عمليات هذه الخلية (
هذه العمليات وقد تبين ايضا في نورنبيرج انه ل يوجد اي متابعة او تححق من مؤيدين هذة

الخلية.
) لم تقدم أي معلومات واضحة او اية تحقيقات فعالة حولNSUحتى انه اثاناء عمليات الخلية (

هذا الشأن. وفي حين أن أعمال الشغب مثل تلك التي وقعت في كيمنتز والتي لم نتخيلها في
الماضي ، هي حقيقة محزنة ، نرى أيضا أن العنصرية والتفكير الخاطئ لم يعدا مجرد ظاهرة

هامشية. وفي غضون ذلك ، انتقل أحد العنصريين ، في بعض الحزاب اليمينية المتطرفة ، إلى
برلمان ولية بافاريا ليمثل أحد موظفيها في نورنبيرج كعضو في البرلمان. و كذلك احدى

اعضاء مجلس مقاطعة نورنبيرج في هذا الحزب يلفت النتباه مرارا وتكرارا من خلل تمجيدهم
للنظام النازي وقربه من المتطرفين اليمينيين.هذا و قد قام رئيس الدولة السبق لهذا الحزب -
وهو أيضا عضو في البوندستاج - برحلة إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في تدريب إطلقا النار

 على مجموعة عنصرية يمينية متطرفة.
تقوم الجماعات اليمينية والمسيحية بالتظاهر والعتصام بشكل منتظم في  نورنبيرج ، وفي الوقت

ضضا في قلب القسم الغربي من المدينة ، تحديدا  . حيث تتزايد العتداءاتAufseßplatzنفسه أي
على ملجئ اللجئين والهجمات والتهديدات ضد الصحفيين وضد الشاخاص الذين هم ضد

العنصرية والعداوة. حيث يستغل هؤولء العنصريين قصص أعمال العنف الجنسي لجل دعم
البروباغاندا خاصتهم.

من الضروري أن نقف متحدين ضد العنصرية والتمييز. الكراهية والعنصرية ليس لها مكان في
مجتمع مدينة نورمبرغو من اجل ذلك نحن نستعد الن للمرة الخامسة لمهرجان الشارع ضد

تقوم العديد من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات بتأمين العنصرية والتمييز في منطقة الستقبال.
تعايش أفضل بين الناس ، بغض النظر عن الصل والدين ولون البشرة والهوية الجنسية واللغة.


