
Ukrainisch: На зустрічі WELCOME-Treff 
відбудеться вшанування пам'яті 
загиблих внаслідок теракту 9 жовтня 
2019 року. 
 

WELCOME-Treff волонтерської агенції 
Freiwilligen-Agentur запрошує всіх на зустріч 9 
жовтня 2022 року з 11:00 до 14:00 за адресою 
Geiststraße 58, щоб згадати та вшанувати 
пам’ять про терористичний напад 9 жовтня 2019 
року. Ми відкриваємо свої двері для розмови 
одне з одним, щоб разом згадати про напад, 
надати інформацію, вшанувати пам’ять жертв і 
поговорити про власні почуття та повсякденне 
життя, а також про наші побажання для міста 

Галле. Запрошуються всі люди, які шукають відкритий простір для зустрічі, спілкування та спогадів з 
іншими та не хочуть бути на самоті цього дня. 

9 жовтня 2022 року в Галле відбудеться багато інших подій, про які буде повідомлено на 
anschlag.halggr.de. У цей день очікується велика присутність поліції, можливо, також з гелікоптерами. 

Що сталося в Галле 9 жовтня 2019 року? 

9 жовтня 2019 року правий екстремістський антисеміт і расист здійснив напад на синагогу в Галле 
(Заале) і намагався вбити людей, які там святкували Йом Кіпур. Після того, як йому не вдалося 
потрапити в будівлю, він застрелив перехожу на ім'я Jana Lange перед синагогою. Потім він здійснив 

антимусульманський напад на “Kiez Döner”. Там він застрелив хлопця на ім'я Kevin Schwarze та 
намагався вбити інших людей у снек-барі та перед ним, а також під час втечі на Магдебургерштрассе 
та в Ландсберг-Відерсдорфі. Внаслідок цього ще декілька людей отримали поранення та травми. 
Протягом багатьох годин багато людей в Галле не знали, що саме сталося і чи безпечно виходити з 
дому. Свої дії вбивця транслював у прямому ефірі в Інтернеті. Раніше він публікував документи, в яких 
писав про вбивства євреїв, мусульман, чорношкірих і лівих. Суд над вбивцею розпочався 21 липня 2020 
року. 

У грудні Вищий регіональний суд м. Наумбург засудив убивцю до довічного ув'язнення за 
звинуваченням у двох вбивствах, численних замахах на вбивство та в інших злочинах. Вирок (1) було 
оголошено остаточним Федеральним судом правосуддя (BGH) 22 березня 2022 року (2), тому 
апеляцію двох співробітників "Kiez Döner", Aftax I. та İsmet Tekin, було відхилено. 

Talya Feldmann, яка пережила напад на синагогу, критикує рішення: «З відхиленою касацією і 
юридичною силою цього рішення судова влада ганебно уникає своєї відповідальності визнавати 
расистські мотиви насильства проти Aftax I. та İsmet Tekin. Це ще раз нагадує нам, що слова та думки 
злочинців ставлять вище життєвого досвіду свідків і тих, хто вижив. Це вирок, який ми ніколи не 
можемо визнати справедливим». 

Додаткова інформація: anschlag.halggr.de 

Джерела: 

(1) Вирок: https://www.belltower.news/urteilsverkuendung-rechtsextremer-halle-attentaeter-zu-lebenslanger-
haft-verurteilt-109141/ 

(2) Касація: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/ 
2022/2022046.html%3Bjsessionid=70384DE9AAC49B2BFDCFFB32474E3E1A.2_cid368?nn=10690868 

Застереження про виключення: 

Організатори залишають за собою право використовувати свої права проживання та забороняти доступ 
до заходу особам, які належать до правоекстремістських партій чи організацій правоекстремістської 
сцени або які вже зробили расистські, націоналістичні, антисемітські чи інші зневажливі заяви в 
минулому. 


