
Αγαπητοί Νυρεμβεργιώτες, 

μεταξύ του 2000 και του 2007, η «Εθνική Σοσιαλιστική Υπόγεια Οργάνωση» (NSU) 
δολοφόνησε εννέα συμπολίτες με μεταναστευτικό ιστορικό και μία αστυνομικό.  

Τρία από τα θύματα δολοφονήθηκαν στη Νυρεμβέργη: στις 13. Ιουνίου, έχει επέτειο ο 
θανάτος του Abdurrahim Özüdogru, στις 9. Ιουνίου ο θάνατος του Ismail Yasar και 
στις 9. Σεπτεμβρίου ο θάνατος του Enver Simsek. Η πρώτη βομβιστική επίθεση της 
NSU πραγματοποιήθηκε στη Νυρεμβέργη, στην περιοχή Südstadt. 

Για χρόνια, η αστυνομία αναζητούσε τους δράστες κοντά στο περιβάλλον των 
θυμάτων. 

Εν τω μεταξύ, η δικαστική διαδικασία ενάντια της NSU τελείωσε στο Μόναχο, δίχως 
να φέρει πραγματικά αποτελέσματα. Ειδικά στη Νυρεμβέργη, η αποκάλυψη της 
σκηνής υποστήριξης της NSU απέχει από μια πραγματική διαλεύκανση. 

Έτσι, ενώ η δικαστική διαδικασία της NSU δεν παρείχε καμία πραγματική 
πληροφορία και ενώ οι επιδρομές, όπως στο Chemnitz, πράγματα; τα οποία δεν 
μπορούσαμε να φανταστούμε στο παρελθόν, είναι μια θλιβερή πραγματικότητα, 
βλέπουμε επίσης ότι ο ρατσισμός και η μισανθρωπική σκέψη δεν είναι πλέον μόνο 
ένα περιθωριακό φαινόμενο. Ένα ρατσιστικό, εν μέρη ακροδεξιό κόμμα, έχει εν τω 
μεταξύ τοποθετηθεί 

στο κρατικό κοινοβούλιο της Βαυαρίας. Οπαδοί αυτού του κόμματος προσελκύονται 
πάντα από τη δοξασία τους για το ναζιστικό καθεστώς και την εγγυότητα τους με τους 
ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος - μέλος της 
Ομοσπονδιακής Βουλής - διεξάγει ταξίδι στη Νότια Αφρική για να συμμετάσχει στην 
πυροβολιστική πρακτική μίας ακροδεξιάς ρατσιστικής ομάδας. 

Συλλαλητήρια και διαδηλώσεις από δεξιές, μισανθρωπικές ομάδες επίσης λαμβάνουν 
χώρα τακτικά στη Νυρεμβέργη, εν τω μεταξύ, επίσης στην καρδιά της Südstadt στο 
Aufseßplatz. Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις προσφύγων, οι επιθέσεις και οι απειλές 
εναντίον δημοσιογράφων και εναντίον ατόμων που ασχολούνται με ρατσισμό 
αυξάνονται. Οι σεξουαλικές πράξεις βίας κατά των γυναικών αξιοποιούνται και 
εκμεταλλεύονται από ρατσιστές για την προπαγάνδα τους. 

Είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίο να είμαστε ενωμένοι ενάντια στον 

ρατσισμό και τις διακρίσεις. Το μίσος και ο ρατσισμός δεν γίνονται 

αποδεκτά από εμάς. Με αυτή την έννοια, o συνασπισμός μας , ετοιμάζει για 
πέμπτη φορά το Φεστιβάλ Δρόμου ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις, 

στο Aufsessplatz. Ως εκ τούτου, πολλές ενώσεις, οργανώσεις και ιδρύματα 
υποστηρίζουν την καλύτερη συνύπαρξη των ανθρώπων, ανεξάρτητα από 

την προέλευση, τη θρησκεία, το χρώμα του δέρματος, τη γλώσσα και τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό. 
 


