מתקפת הטרור בהאלה הותירה אותנו המומים כועסים וכואבים .ברצוננו להרכין ראש לזכר הקורבנות ולהביע תמיכה
בחברי הקהילה היהודית בגרמניה ,בכל המעורבים והנפגעים בפיגוע הטרור ובכל מי שאינו מרגיש עוד בטוח בצל
האירועים האחרונים .מתקפת הטרור האחרונה גבתה את חייהם של שני בני אדם ,ומובן לכל כי חברי הקהילה היהודית
ששהו בבית הכנסת בזמן המתקפה ניצלו מטבח .התוקף ,אשר מעשיו הונעו ממניעים אנטישמיים וגזעניים ,פעל אמנם
לבדו ,אך מעשיו עומדים בקשר ישיר להלך הרוח ההולך וגובר ,במסגרתו:
• יהודים ,מוסלמים ,בני מיעוטים ובני אדם מקשת לאומית ותרבותית רחבה ,שאינם משתלבים בתפישת העולם הצרה
של הימין הקיצוני ,אינם יכולים עוד להרגיש בטוחים בגרמניה.
• מתקיימת העלמת עין שיטתית של הרשויות מקיומם והתארגנותם של ארגונים נאציונלסוציאליסטים ונאו נאצים,
וממעורבותם של גורמים נאצים מובהקים בשירותי הביטחון של גרמניה.
• הרשויות אינן משתפות פעולה ואינן מתאמצות למצוא פתרון אמיתי לבעיית הימין הקיצוני בגרמניה ולמחירים
והאלימות הנלווים אליה.
• מתקיימת נורמליזציה של הלך הרוח האנטישמי ,הימני-קיצוני והגזעני בקרב רשויות החוק והשלטון ,התקשורת
והציבור הרחב ,והתעלמות הרשויות ממחויבויותיהן הדמוקרטיות.
• בהמשך ישיר לכל אלו ,חשוב לציין ולזכור כי פעולות הטרור של הימין הקיצוני גבו את חייהם של יותר מ 200איש
בשלושים השנה האחרונות.
אנו רואים מגמה הולכת וגוברת זו כמתקפה על דמות החברה בה אנו חיים ,חברה בה אנו אמונים על שמירת זכויות
האדם הבסיסיות ,במסגרתן כל אדם באשר הוא זכאי לחיות את חייו ללא פחד ואיום.
אנטישמיות וגזענות על כל סוגיה אינן עוד דעות והשקפות עולם שניתן לקבלן ולהותירן בחברה דמוקרטית .הן תופעות
מזעזעות המובילות לאפליה ,השפלה ופשעים אלימים הגובים חיי אדם.
ברצוננו לעמוד מאוחדים אל מול מציאות זו ,למחות נגדה בתוקף ומעל להכל :לדרוש פתרון עקבי ואפקטיבי למעשי
האלימות של הימין הקיצוני!
אנו קוראים לכולם להצטרף ולקחת חלק במחאה זו ,כי אסור לנו לעמוד מנגד אל מול המציאות הנוכחית.
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התאחדות זו הינה יוזמה של אקטיביסטים וחברי הארגון ,Unteilbar#ואנו רוצים להזמין את כל מי שמזדהה עם הכתוב
למעלה להצטרף ולצעוד יחד איתנו במחאה זו .העצרת מאורגנת על ידי חברי ארגון  ,Unteilbar#וה-JFDAהפורום היהודי
לדמוקרטיה ונגד האנטישמיות.

