Sağcı ve ırkçı şiddete maruz bırakılanları anma kültürü oluşturmak için
Lichtenberg’te Eugeniu Botnari’nin hatırasını sembolleştirmek için açık mektup
1990’dan bu yana ırkçı, Yahudi karşıtı ve sağcı şiddet kurbanlarının hatırlanması ve anmasına garanti gözüyle
bakmamak gerekiyor. Buna Lichtenberg bölgesi de dahil.
Hanau (2020) ve Halle (2019)’deki ölümcül saldırılar veya Walter Lübcke cinayeti, sağcı ve ırkçı saldırıların ne
kadar da yaygın olduğunu korkutucu bir biçimde gösterdi. Kurbanları anmak ve yakınlarıyla dayanışmak, sağcı
şiddete karşılık verme konusunda önemli bir adım.
Lichtenberg’te, bugüne dek, sağcı ve şovenist saldırılar sebebiyle iki kişi yaşamını yitirdi: Kurt Schneider (1999)
ve Eugeniu Botnari (2016). Sivil toplumun ön ayak olmasıyla, çok yakında Kurt Schneider’ın maruz bırakıldığı
son, resmi bir hatıra plaketi ile görünür kılınacak.
Şimdi, Eugeniu Botnari için de kamusal ve görünür bir anma sembolü talep ediyoruz.
Eugeniu Botnari, 17 Eylül 2016’da Lichtenberg S-Bahn ve U-Bahn tren istasyonu içindeki EDEKA marketin
mağaza yöneticisi tarafından, marketin arka tarafındaki bir odada içi ağırlıklı eldivenle dövülmüş ve başından
darbe almıştı. Fail, Botnari’nin hırsızlık yaptığını düşünüyordu. Mağaza yöneticisi olayın hemen ardından, anlık
mesajlaşma uygulamas aracılığıyla suç sırasında çektiği fotoğrafları ırkçı yorumlarla diğer mağaza çalışanlarına
göndermişti. Eugeniu Botnari, başına aldığı darbeler sebebiyle olaydan üç gün sonra beyin kanaması geçirerek
yaşamını yitirmişti. Mağaza yöneticisi André S. ise saldırı ve ölüme sebebiyet verme suçları sebebiyle hapis
cezası almıştı.
Eugeniu Botnari, 33 yaşındayken, 2015 senesinde Moldova’dan Almanya’ya gelmişti. Kalıcı oturum izni
olmadığı için Berlin’de arkadaşları ve akrabalarının yanında kalıyordu. Arkasında bıraktığı eşi ise hala
Moldova’da yaşıyor.
Irkçı şiddet mağduru olan Eugeniu Botnari’nin isminin Lichtenberg S-Bahn ve U-Bahn tren istasyonunun
güneyinde kalan isimsiz meydana verilmesini talep ediyor, bu sayede de toplumsal bilincimizde kendisine
kalıcı bir yer verilmiş olacağına inanıyoruz.
Sağcı şiddete maruz bırakılmış kişilerin anılarını aktif bir biçimde anarak ırkçı ve insanlık düşmanlığına karşı açık
bir mesaj vermek istiyoruz. Bize destek olmak isteyen herkese teşekkürler.
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