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Η πράξη σε κατάσταση αμόκ στο Αμβούργο απαιτεί επιμέλεια από πλευρά
των μέσων ενημέρωσης και αλληλεγγύη στους επιτιθέμενους Μάρτυρες
του Ιεχωβά

Στεκόμαστε στο πλευρό των Μαρτύρων του Ιεχωβά που δέχθηκαν επίθεση με βάναυση βία
στην  κοινότητά  τους  στο  Αμβούργο  το  βράδυ  της  9ης  Μαρτίου  2023  στο  Αμβούργο.
Συμπονούμε  τους  τραυματίες,  τη  μητέρα  του  δολοφονημένου  αγέννητου  παιδιού, τις
οικογένειες και τους φίλους των δολοφονηθέντων.  Mνημονεύουμε τους επτά ανθρώπους
των οποίων οι ζωές σβήστηκαν με κτηνώδη τρόπο εκείνο το βράδυ.   

Αυτοί που δολοφονήθηκαν ήταν μέλη μιας κοινότητας χριστιανικής πίστης, η οποία έχει
δεχθεί  και  συνεχίζει  να  δέχεται  επανειλημμένα  βίαιες  επιθέσεις  και  διώξεις  τόσο  στην
ιστορία όσο και στο παρόν. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν η πρώτη θρησκευτική κοινότητα
που  απαγορεύτηκε  από  τους  εθνικοσοσιαλιστές.  Οι  εθνικοσοσιαλιστές  δολοφόνησαν
περίπου 1.800 Μάρτυρες  του Ιεχωβά,  επειδή  αρνήθηκαν τη  στρατιωτική θητεία  και  τη
λατρεία του Φύρερ, αντιστάθηκαν με χριστιανικό τρόπο κατά της δικτατορίας του τρόμου
και για το ότι συμπαραστάθηκαν σε άλλους διωκόμενους. Επίσης, εκατοντάδες Μάρτυρες
του  Ιεχωβά  έχασαν  τη  ζωή  τους  και  χιλιάδες  φυλακίστηκαν  υπό  την  κομμουνιστική
τυραννία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και την Ανατολική Ευρώπη. Το 1994, 400
Μάρτυρες του Ιεχωβά δολοφονήθηκαν στη Ρουάντα επειδή αντιτάχθηκαν στη γενοκτονία.
Στη  Ρωσική  Ομοσπονδία  σήμερα,  οι  Μάρτυρες  του  Ιεχωβά  διώκονται,  στερούνται
δικαιωμάτων,  κακομεταχειρίζονται.  Περισσότεροι  από  100  βρίσκονται  σε  φυλακές  και
σωφρονιστικά στρατόπεδα. 

Η  πολιτική,  η  κοινωνία  και  τα  μέσα  ενημέρωσης  στην  σημερινή  Γερμανία  έχουν  μια
ιστορική ευθύνη απέναντι στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Τη στιγμή της δολοφονίας επτά
Γερμανών  πολιτών,  δεν  πρέπει  να  επιτραπεί  να  ξεσπάσουν  προκαταλήψεις  που  έχουν
καλλιεργηθεί  επί  δεκαετίες.  Ιδιαίτερα  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  έχουν  καθήκον
επιμέλειας. Παρόμοια με άλλες μειονότητες, το κατώφλι της χαιρεκακίας, του μίσους και
της υποδαύλισης ξεπερνιέται γρήγορα, όπως φαίνεται ήδη στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και
σε ορισμένα σχόλια στον σοβαρό Τύπο. 

Το γεγονός είναι ότι αυτές οι προκαταλήψεις έχουν καταρριφθεί από αξιόπιστες έρευνες και
δικαστικές  υποθέσεις.  Το  Ομοσπονδιακό  Συνταγματικό  Δικαστήριο  της  Γερμανίας
χορήγησε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά το καθεστώς νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις
διακρίσεις εις βάρος των Μαρτύρων του Ιεχωβά.  



Το γεγονός είναι ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια φιλειρηνική χριστιανική κοινότητα
που έχει δεσμευτεί στη μη χρήση βίας και για την οποία ο αντιρατσισμός είναι μια ζωντανή
πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες.

Είναι γεγονός ότι πολλές από τις προκαταλήψεις που στρέφονται κατά των Μαρτύρων του
Ιεχωβά  ως  θρησκευτικής  κοινότητας,  καθώς  και  κατά  των  περισσότερων  από  οκτώ
εκατομμυρίων Μαρτύρων του Ιεχωβά παγκοσμίως, και σχεδόν 200.000 στη Γερμανία, ως
πιστών,  διαμορφώθηκαν  σε  εποχές  αντιπλουραλιστικής  σκέψης  και  της  ιδεολογίας
«Volksgemeinschaft» (ιδεολογία κοινωνικού συνόλου). Εθνοτικοί, εθνικοσοσιαλιστικοί και
εκκλησιαστικοί κύκλοι χρησιμοποίησαν αυτές τις προκαταλήψεις για να δικαιολογήσουν τις
διώξεις και τη βία. Επίσης, επί δεκαετίες στην σημερινή Γερμανία κυριαρχούσε η άποψη
"ειδικών", που δεν ήταν καθόλου αμερόληπτοι περί αυτής της χριστιανικής κοινότητας  και
των οποίων οι ίδιες οι εκκλησίες δεν είχαν προσφέρει αντίσταση στον εθνικοσοσιαλισμό
ανάλογη με εκείνη των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

Γεγονός  είναι  ότι  οι  δράστες  σε  κατάσταση  αμόκ,  όχι  σπάνια,  αναζητούν  θύματα  στο
προσωπικό τους περιβάλλον - για παράδειγμα στα (πρώην) σχολεία τους. Απαγορεύεται να
γίνονται  εικασίες  σχετικά  με  τη  σχέση  μεταξύ  της  θρησκευτικής  κοινότητας  και  των
κινήτρων  του  δράστη.  Τα  θύματα  ενός  εγκλήματος  δεν  μπορούν  και  δεν  πρέπει  να
χρησιμοποιούνται  καταχρηστικά  για  να  εξηγήσουν  τις  πράξεις  ενός  εγκληματία.
Απαγορεύεται  η  κατάχρηση  αυτού  του  τρομερού  εγκλήματος  ως  αφορμή  για
προκατειλημμένες αναφορές ή σχόλια σχετικά με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να περιμένουμε τις έρευνες και να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια
των θυμάτων αυτού του εγκλήματος.

Καλούμε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης να
ανταποκριθούν στην ιστορική ευθύνη της Γερμανίας απέναντι στους Μάρτυρες του Ιεχωβά
και να επιδείξουν αλληλεγγύη προς αυτή τη χριστιανική κοινότητα όχι μόνο σήμερα.

Ας  αντιταχθούμε  όλοι  σε  κάθε  προκατάληψη,  κάθε  μίσος,  κάθε  υποκίνηση.  Ας
υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ας υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια κάθε
Μάρτυρα του Ιεχωβά.
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