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Almanya’da Irkçı Saldırı
Heidenau'da Irkçılar Göçmenlere Saldırdı... Nauen'de mülteci yurdu yakıldı... Berlin'de Göçmen
Bir Ailenin Üzerine İşendi... MÜLTECİ YURTLARINI YAKANLAR, GÖÇMENERİN ÜZERİNE
İŞEYENLER VE HEİDENAU'DA MERKEL'İ YUHALAYANLAR, MERKEL'İN KENDİ
ÇOCUKLARIDIR Almanya’yı yönetenlerin yalandan gözyaşları ve kınamaları eşliğinde ırkçı
saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor. - Son olarak Dresden yakınlarındaki Heidenau
kasabasında, ırkçı bir güruh tarafından göçmenlere saldırıldı. Göçmenlere karşı saldırıya geçen
ırkçılar, taş ve şişeler fırlattılar. Saldırının yaygınlaşması üzerine gelen polise de saldıran
ırkçılar, polise de taş ve havai fişekler fırlattılar. Irkçı saldırılar gün boyunca sürdü. Resmi
açıklamaya göre 30'a yakın polis yaralandı.
- Brandenburg Eyaleti'ndeki Nauen'de , mültecilerin barındırılması için hazırlanan bir spor
salonu, ırkçı kundakçılar tarafından ateşe verildi.
- Berlin'de ise 24 Ağustos'ta Neonaziler, anne ve iki çocuktan oluşan bir göçmen aileye saldırıp,
ardından herkesin gözleri önünde çocukların üzerine işediler. Çevredekilerin polise haber
vermesi üzerine, iki Neonazi polis tarafından gözaltına alındı (Sonrasına dair henüz bir bilgi yok;
ama bırakıldıklarından adınız gibi emin olabilirsiniz.)
Heidenau saldırılar, son dönemdeki en boyutlu ırkçı saldırılardan biridir. Bu nedenle tüm
yetkililer kınama kuyruğuna girdiler. Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth, Adalet
Bakanı Heiko Maas, Başbakan yardımcısı Sigmar Gabriel, Almanya Meclis Başkanı Lammert
ve son olarak da başbakan Merkel, bu saldırıları kınayan açıklamalar yaptılar.
Kınıyorlar ama önlemek için bir şey yapmıyorlar.
Kınıyorlar ama sistemin Neo nazi "sempatisi" sürüyor.
Almanya Başbakanı Merkel’de, 26 Ağustos'ta Heidenau'ya gitti ve orada ırkçılar tarafından
yuhalandı.
Kendi beslemeleri, onları yuhalıyor. Daha fazlasını istiyorlar çünkü. ALMANYA'DA YAŞAYAN
TÜM GÖÇMEN HALKLAR!
Artık güpegündüz, ortalık yerde göçmenlerin üzerine işiyorlar.
Mülteci yurtlarına yönelik saldırılar, bu yıl içinde 180'e yaklaştı...
Yetkililer kınıyorlar, üzüntülü demeçler veriyorlar; ama önlemleri yok. OLMAYACAK DA...
Irkçılığa sadece biz durdurabiliriz.
Bunu görmek zorundayız.
Bunu görmeli ve örgütlenmeliyiz.
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