
Mohamed Idrissi anısına

Gröpelingen’li Mohamed Idrissi 18 Haziran 2020’de polis tarafından kapısının önünde vuruldu.

Mohamed Idrissi yıllardır Gröpelingen’de yaşıyordu. Birçok insan onu tanıyordu. Özellikle 
çocuklar onu hatırlıyor, çünkü sık sık onlarla oynardı. Komşuları onun çok utangaç ve ürkek biri 
olduğunu ve kendi halinde ve içine kapanık bir hayat sürdüğünü söylüyorlar. Çünkü son zamanlarda
Mohamed İdrissi çok zor zamanlar geçiriyordu ve sorunları vardı. Birkaç yıldır, günlük hayatını 
büyük ölçüde etkileyen takip edilme korkusu, paranoya ile mücadele ediyordu. Mohamed Idrissi 
sürekli korkuyordu. En büyük korkusu, birinin onu vuracağıydı.

18 Haziran 2020’de konut birliği Espabau tarafından Mohamed Idrissi’n sözleşmesi önceden 
bildirmeden feshedildi. Bunun üzerine, kendi rızası dışında psikiyatrik muayeneye götürülmesi 
gerekti. Mohamed Idrissi’nin büyük korkular yaşadığı bilinmesine rağmen, ne herhangi bir sosyal 
psikiyatrik servis beklendi ne de kendi danışmanları olay yerindeydi. Doğrudan kendisine ateşli 
silahlar yönelten polisler İdrissi rızası dışında götürmeye çalıştı. Kendini savunmak için çaresizlik 
içinde elinde bir bıçak olmasına rağmen, operasyon durdurulmadı, hatta biber gazı kullanılarak daha
da tırmandırıldı. Mohamed Idrissi sonunda göğüsten iki el atışla öldürüldü. Mohamed kimseye zarar
vermek istemedi, sadece durumdan çıkış yolu arıyordu. Ölümcül ateş açmayı haklı çıkarmak için 
yetkililer, politikacılar ve medya, Mohamed Idrissi’yi “saldırgan” ve “hasta” olarak resmediyor ve 
polisin tavrını alternatifsiz olarak değerlendiriyorlar. Muhammed ölümünden sonra bile insan yerine
konulmuyor ve suçlu ilan ediliyor.

Ama biz şunu diyoruz: Bu bir cinayetti!

İlgili herkes tarafından Mohamed Idrissi’nin büyük korkular yaşadığı biliniyordu. Sosyal psikiyatri 
danışmanlık servisi neden beklenmedi? Danışmanlar neredeydi? Durumun kontrolden çıkabileceği 
anlaşıldığında operasyon neden iptal edilmedi? Zihinsel sağlık sorunları olan birini kendi evinden 
atmak ve sokakta bırakmak nasıl mümkün oluyor?

Açık ki: Mohamed beyaz olsaydı, hala hayatta olurdu. Zengin olsaydı ve Oberneuland ya da 
Schwachhausen’da yaşasaydı da, hala hayatta olurdu. Psikolojik rahatsızlığı olmasaydı da, hala 
hayatta olurdu.

Tam da bundan dolayı Bremen’de görünür olmaktan ve sesimiz yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz.

Mohamed Idrissi için adalet istiyoruz!

Akrabalarıyla birlikte bu kaybın yasını tutuyoruz.

Mohamed Idrissi’nin ölümü münferit bir olay değil. 1990’dan beri Almanya’da polis tarafından 
öldürülen 160’ın üzerinde beyaz olmayan kişiden biri. Artık onları hayata döndüremeyiz, ancak 
onlara bir söz verebiliriz: bunun bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız!

Gelin bunu birlikte sağlayalım; ırkçılığa, polis şiddetine, yoksulluğa ve zihinsel engelli bireylerin 
damgalanmasına karşı birlikte sokağa çıkalım!

Bize katılın. Twitter, instagram, facebook üzerinden #Justiceformohamed hakkında bilgi edinin! 
Etkinliklerimize gelin! Tüm masrafları (avukat, cenaze, bilirkişi raporu) kendisi karşılamak zorunda
kalan aileye maddi destek ve bağışta bulunun!

https://justiceformohamed.org   


