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ھناك اآلن حاجة ماسة لتحالف ِحزبي یقوم بوضع وجھات نظر و مطالب الُمتضررین في الواجھة و أًن یقوم أخیراً „
“إِجراءات ملموسةبإتخاذ   

 
  (AfD) و حزب البدیل أللمانیا(Thügida) من خالل على سبیل المثال "تغیدا"  2015منذ التحشیدات العنصریة في سنة 

، إستشارات لضحایا العنف من الیمین، العنصریین و معادّي السامیة في تورنغن بإِحصاء عدد  (ezra)قامت إِزرا

َسجل مكتب تورنغن إلستشارات الضحایا تراجع في الحاالت  (166) 2018مقارنةً بسنة  اِإلعتداءات ذات الدافع الیمیني.

) حاالت ُعنف من الیمین، العنصریین و معادي السامیة. على األَغلب كانت الحاالت 108حیث تم تسجیل ( 2019في سنة 

أَغلب اِالعتداءات تّمً إِحصائھا في مدینة  الُمتكررة تبقى دوافعھا ُعنصریة یأتي بعدھا إِعتداءات على الُخصوم السیاسیین.

إیرفورت، مدینة یینّا و في مقاطعة زالفلد ِإلعتداءات  2019شخص في  155 على االقل رودلشتادت. في المجموع تعرضوا-

.العنف الیمیني في والیة تورنغن  

 

في السنوات السابقة و  مقارنةدم على مستوى عالىٍّ صا2019 في سنة مع ذلك یبقى الُعنف الُمتطرف في والیة تورنغن "

. الخطر من إعتداءات یمینیة إرھابیة یبقى 2015الذي تم إِحصاءه في السنوات قبل سنة  منبذلك على مستوى بعید جداً 

 (Franz Zobel)عالي للغایة. التراجع بالنسبة للنسبة الَمذكورة في السنة السابقة یجب تقیمھ بحذر"، كما أَنذر فرانس تسوبل

. مشروع إِستشارات الضحایا یتكلم عن رقم عالي جداً. سبب لھذا یكون رؤیتھ في التطبیع  (ezra)منسق مشروع إِزرا، 

الُمتزاید للُعنف الیمیني و الُعنصري. ھذا ممكن ان یعود بشكل خاص ِإلنعدام العواقب للفاعلیین و إستكانة الُمتضررین و 

یقود ً الى عدم تسجیل أي شكوى على  إلنعدام الثِقة بالُسلطات الُمختصة   و القضاء مما یَؤدي على سبیل المثال مبدأیا

إعتداءات نھائیاً. عالوة على ذلك "ھناك مناخ من الخوف، طُبِع من خالل تجارب ُمحددة في الحیاة الیومیة، مثل اِالھانات 

ي أي إحصاءات تجریھا والیة تورنغن"، الُعنصریة في الشارع أو التحریض الیمیني في اإلنترنت، ھذه التجارب ال تدخل ف

. كما یوضح منسق المشروع  

 

مما یَتوجب إِثباتھ یبقى ان نقول، أن "الُعنف الیمیني الُعنصري قد تصاعد منذ سنوات و بدون إتخاذ العواقب المناسبة لھ. 

ِحزبي یقوم بوضع وجھات  كجواب على ھذه االزمة الخطیرة للدیمقراطیة و حقوق اإلنسان ھناك اآلن حاجة ماسة لتحالف

. الكثیر من ھذه  (Zobel)نظر و مطالب الُمتضررین في الواجھة و أًن یقوم أخیراً بإتخاذ إِجراءات ملموسة" یطلب تسوبل

و لجنة التحقیق  المطالب من الُمتضررین توجد في االجراءات الُموصى بھا من لجنة التحقیق البرلمانیة لوالیة تورنغن

صیة التابعة للبرلمان اإلتحادي "للعنصریة و اإلضطھاد"، القسم الكبیر من ھذه االجراءات لم یتم تحویلھا للقضایة الُمستع

یتكلم عن "تراكم االجراءات، التي العدید من من الناس في حیاتھم الیومیة   (ezra)على أرض الواقع. ُمنسق مشروع إِزرا

".رىعلى ھذه الشاكلة بطریقة او أُخ بقسوتھاعلى یشعرون   

 

مشكلة أخري یراھا مكتب إستشارات الضحایا في التقاعس في تنفیذ القانون من قبل السلطات التحقیقیة و القضاء. على 

سبیل المثال عندما یبقى ُمنفذوا االعتداء الوحشي من مجموعة من النازیین الجدد الُمسلحیین على أُناس محتفلیین في مدینة 

ھذا لیس فقط یُشكل عبء جسیم على الُمتضررین فقط و إنما مؤشر على ان یسجنوا، "طلیقین بدون  2014ة بالشتادت سن

  (Zobel).ُعنصریة ُمنضمة و نازیون جدد الذین ال یخافوا من نتائج أَفعالھم" كما وضح تیسوبل

 

یة و الیمین الى المزید من التضامن مع الُمتضررین من الُعنصریة، معادي السام  (Zobel)في النھایة یَدعوا تیسوبل

الُمحرض على الُعنف. ھناك حاجة "لثقافة من التضامن، التي تُعطي للُمتضررین في ھذه االوقات أمل، بحیث یتم اعالمھم 



 

عن طُرق ُمحددة للُمساعدة"، یناشد ُمنسق المشروع المسؤولین واحداً واحداً. ھذا ظَھر على سبیل المثال بعد االحداث التي 

و ظَھر في  شباط/فیبرایر في برلمان والیة تورنغن و االعتداء الیمیني اإلرھابي في مدینة ھانوا. من 5حصلت في الخامس 

.أمكنة عدیدة في تورنغن  

 

یتم تسجیل فقد الحاالت باإلعتماد على معاییر محددة ثابتة ُمعتمدة من رابطة مكاتب   (ezra)في األحصاءات التابعة ِإلزرا

ھذه المعاییر تم اعتمادھا و توجیھھا باالعتماد  (VBRG) العنصري و معادي السامیةاستشارات ضحایا العنف الیمیني، 

على تعریف الدائرة االتحادیة للتحقیقات الجنائیة "الجرائم ذات الدوافع السیاسیة  الیمینیة" التي یالحظ علیھا ان دافع  -

یتم نشرھا في العرضالتي االعتداء یمیني. لیس كل الحاالت  ً التاریخي یت- .م تسجیلھا في االحصاءات و العكس ایضا  

 

تدعم  2011من تاریخ نیسان/أبریل  (EKM) تعمل تحت رعایة الكنیسة البروتستینیة في وسط المانیا  (ezra)إَزرا

إستشارات الضحایا الناس الذین تم االعتداء علیھم الن الُمعتدي او الُمعتدیة علیھم َصنفوھم من ضمن مجموعة من مجموعة 

من االَشخاص. یتم تمویل  176 تم إعطاء إَستشارة من قبل إٍزرا الى 2019. في سنة قِبلھماص المرفوضین من االشخ

و البرنامج الوطني لوالیة تورنغن للدیمقراطیة، التسامح  "!Demokratie leben" إستشارة الضحایا من قبل برنامج إسمھ

  "DenkBunt" .  و االنفتاح على العالم

 


