
Halle 21 לדצמבר 2020 - הקראת פסק הדין במשפט ב
Magdeburg -הפגנה מול בית המשפט המחוזי ב

״סולדריות עם הנפגעים - אסור לתת במה לתוקפים״

בקיץ 2020 החל המשפט נגד הטרוריסט הימני קיצוני מ-Halle, אשר 
תקף ב-9 לאוקטובר ממניעים אנטישמים, גזעניים, ואנטי- פמינסטים 
Jana Lange   ורצחיתם של Halle -את בית הכנסת ומסעדת הדונר ב
Kevin Schwarze. מעל 50 האנשים ששהו באותו העת בבית הככ  ו-

  Magdeburger Straße -נסת ניצלו בנס. במנוסתו פצע הטרוריסט ב
ב- Halle וב- Wiedersdorf bei Landsberg הרבה אנשים, חלקם 

באופן קשה.

לאחר 25 ימי משפט, מתקרבים הדיונים לסופם. המשפט יגיע לסיומו 
עם הקראת פסק הדין, למרות זאת, זה הוא לא הסוף של ההתמודדות 

כעם פעולת הטרור, והעיבוד של השלכותיה, במיוחד בנוגע להתמו
דדות עם אלימות ימנית קיצונית, נאו-פאשיסטית ככלל.

ככמו ביתר ימי המשפט, מתוכננת הפגנה גדולה מול בית המשפט במ
גדבורג. מטרתנו היא להפגין סולידריות עם נפגעי וקרבנות הטרור, ובו 

זמנית אנחנו שם כדי להציב שאלות על על המצב החברתי, המבנים 
המדינתיים, והסיקור התקשורתי בהקשר של אלימות ימנית.

כהשאלה המשפטית העומדת על הפרק היא שאלת האשמה האינדיבי
דואלית  של התוקף. הנאשם לא הכחיש ולא התחרט על מעשיו. ניתן 

להניח שישב שארית חייו במאסר. בכל זאת, נותרו לא מעט שאלות 
לא פתורות: איך יוכלו .Aftax I  ו- Ismet Tekin להשיג צדק, כאשר 

התקפות עליהם לא מוכרות כנסיון רצח? איך יכול להיות שמומחים 
ועיתונאים יודעים הרבה יותר על סצנת הימין הקיצוני ופעילותם 

באינטרנט מאשר המשטרה? אילו מסקנות ניתן להסיק מן המשפט 
כולהנכיח בדיון ציבורי מחוץ לכותלי בית המשפט. אילו השלכות פולי
טיות וחברתיות צריכות להתממש בעקבות פעולת הטרור? מי צריך 

כלהתנצל בפני הקורבנות כעת? מה מבקשים לעצמם הקורבנות והנפ
געים ואיזה עתיד מדמיינים לעצמם בהתמודדות עם השלכות פעולת 

הטרור? מה הוא הפיצוי הראוי והצרכים של הקורבנות והנפגעים?

ברצוננו להציג שאלות רבות אלו ושאלות נוספות ב-21 בדצמבר מול 
בית המשפט המחוזי ב- Magdeburg במסגרת ההפגנה. ברצוננו 

להציג את נקודת המבט של הקורבנות והנפגעים, על מנת להציב את 
הפוקוס עליהן.

 .Kevin Schwarze -ו Jana Lange ברצוננו לאפשר מקום לזכרם של
בנוגע לשאלות אלו, ישתפו מומחים אשר ליוו את המשפט מתחילתו 

את מסקנותיהם.

המשפט ב- Halle אינו עומד לבדו, הוא חלק בלתי נפרד מהמשכיות 
פוליטית של אלימות ימנית. לאחר פעולת הטרור ב- Halle, בפברואר 

2020 הגיעה ההתקפה ב-Hanau, בה נרצחו 10 אנשים. השקפות 
כעולם פאשיסטיות, אנטישמיות, גזעניות, שובניסטיות ואנטיפמינ

סטיות הן כבר מזמן חלק בלתי נפרד ממה שנקרא המרכז הפוליטי 
החברתי בגרמניה. התוקפים מ-Halle רק ממשו את מה שכבר מזמן 

לא מעט אנשים חושבים.

כאין כזה דבר טרוריסטים יחידנים, אין כזה דבר מקרים בודדים! הצ
טרפו להפגנה ב-21 בדצמבר, והציבו סימן: סולידריות עם הנפגעים 

- אסור לתת במה לטרוריסטים.

ביום הקראת פסק הדין אנו רוצים להראות, ביחד איתכם סולידריות 
ברחוב!

עבורנו, סיום המשפט אינו סופה של ההתמודדות, הסקת המסקנות 
והבנת המשמעות של פעולת הטרור, בחברה שאפשרה לזה לקרות.

קריאה לפעולה

מי שלא יכול לבוא ל-Maggeburg יכול להראות סולידריות בדרכים אחרות או 
לעקוב אחר ההפגנה והנאומים:

בערב לפני ההפגנה )20.12( הכינו באנרים, שלטים או פלקטים והפיצו אותם 
כבעיר או תלו אותם על חלון ביתכם. מומלץ לצלם אותם ולהפיצם ברשתות החבר

 .halleprozess# תיות תחת ההאשטאג

 Offenen Kanal ההפגנה מתוכננת להיות משודרת באינטרנט על ידי
Magdeburg. כמובן שניתן לשתף השידור במרחב הציבורי.

CORAX מ- Halle תדווח ביום ההפגנה בנוגע להתרחשויות מהמשכ  תחנת הרדיו
פט. 

https://  :והסביבה או תחת הלינק FM in Halle 95.9 :ניתן להאזין בתדר
 /radiocorax.de/webplayer

משעה 13:00-15:00 או משעה 18:00-19:00. 

בקשה לתרומה

כבמהלך המשפט, בעזרת תמיכה ועזרה מרחבי גרמניה, יכלנו להפגין את הסו
לידריות שלנו. חשוב לציין שהמאמצים שלנו עולים כסף, לכן אנו פונים בבקשה 

 https://cutt.ly/khbpwEe :דחופה לתרומות. ניתן לתרום באמצעות הלינק

קורונה

במידה וקיימים אצלך סימפטומים של קורונה או שפעת, היית בסביבות של 
כמאובחן חיובי לקורונה, אנחנו מבקשים ממך לא לקחת חלק בהפגנה. חשוב כמו
בן להקפיד על מרחק ולעטות מסכה. הוכרז שיקוימו הקלות מסוימת בהגבלות 

לקראת ערב חג המולד )אך לא לחנוכה(. למרות זאת היינו רוצים להוסיף: אנחנו 
מבקשים מכם, במידה ואתם מתכננים להגיע, לתכנן את הנסיעה מראש, ולנסות 

להמנע מנסיעה משותפת עם הרבה אנשים, או אנשים מבתי אב שונים.

חשוב לנו שכל אדם אשר רוצה להשתתף בהפגנה יוכל לעשות זאת. במידה ואתה 
מתמודד עם קשיים לממן את הנסיעה או הלינה, אל תחששו ליצור לפנות אלינו! 

 antiramd[at]riseup.net-ניתן ליצור איתנו קשר ברשתות החברתיות או במייל

משתתפים בקריאה:

  Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt
 Arbeitskreis Antirassismus Magdeburg
  Initiative 9. Oktober Halle
 Interventionistische Linke Halle
 Kollektiv IfS-Dichtmachen
 Rassismus tötet Leipzig
 Regina - Ravende Europäer gegen Intoleranz und Nationalismus
 Solidarisches Magdeburg
Seebrücke Magdeburg

More Infos: antiranetlsa.de

Hebräisch


