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Gemeinsam mit Angehörigen und Über-
lebenden des rechtsterroristischen Mord-
anschlags vom 22. August 1980 fordern 
wir, einen Gedenkort in der Halskestraße zu 
schaffen.
Seit fünf Jahren stehen wir als Initiative mit 
unseren Forderungen nach einem würdigen 
Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ 
Anh Lân in der Öffentlichkeit. In diesem Jahr 
konnten wir auf der politischen Ebene erste 
wichtige Erfolge erzielen, üner doe wor im 
Rahmen der Kundgebung berichten möch-
ten. 
Die Gefahr, die von Rassismus und Rechts-
terrorismus ausgeht, ist in den letzten Wo-
chen und Monaten nicht nur durch den 
Mord an dem Kasseler Regierungspräsi-
denten Walter Lübcke wieder deutlich ge-

worden. Dies bestärkt uns in unserer Über-
zeugung, wie wichtig es ist, der Opfern zu 
gedenken, von ihnen zu lernen und Gedenk-
orte zu schaffen. Auf diese Weise wollen wir 
der Ignoranz gegenüber den Opfern und 
Überlebenden wie auch gegenüber der Ge-
schichte des Rechtsterrorismus in Deutsch-
land entgegenarbeiten.
Zu unserer diesjährigen Gedenkkundge-
bung haben wir Überlebende, Freund*innen 
von Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân 
sowie Zeitzeug*innen eingeladen, über den 
Anschlag zu sprechen und die heutige Zeit 
zu kommentieren.
Das Gedenken wird von einer Schweigemi-
nute und einem buddhistischen Gebet ab-
geschlossen. Wir freuen uns, wenn Blumen 
mitgebracht werden.
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Tưởng niệm 
lần thứ 39 năm
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Chúng tôi xin kêu gọi sự hưởng ứng nhân 
ngày tưởng niệm hai anh NGUYỄN NGỌC 
CHÂU và anh ĐỖ ANH LÂN lần thứ 39 tại 

Halskestraße 72 Hamburg-Bilbrok. 
Cùng với Gia quyến của hai anh và những 
nạn nhân sống xót trong vụ sát hại do nhóm 
cực đoan tiến hành ngày 22 tháng 08 năm 
1980, chúng tôi đã đấu tranh để có một nơi 

tưởng niệm hai anh tại Halskestraße.  
Kể từ 5 năm nay chúng tôi đã luôn kiên trì yêu 
cầu một địa điểm nơi công cộng để tưởng 
niệm hai anh Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh 
Lân. Chúng tôi muốn trình bày những điều 
quan trọng mang tầm cở chính trị, mà chúng 

tôi đã đạt được trong năm nay.  
Không chỉ những với sự kiện ông Walter 
Lübcke, một quan chức cao cấp của thành 
phố Kasseler bị sát hại lại cho thấy nguy cơ 

của sự kỳ thị và những hành động của các 
nhóm cực đoan. Mà điều này càng thuyết 
phục chúng ta thấy tầm quan trọng của việc 
tưởng niệm, đồng thời thiết lập những nơi để 
tưởng nhớ các nạn nhân này là như thể nào. 
Với phương cách này chúng tôi mong muốn 
không còn sự thờ ơ trước các nạn nhân này 
cũng như trước những hành động của bọn 

cực đoan trong quá khứ tại nước Đức. 
Trong lần tưởng niệm năm nay chúng có mời 
các bạn bè của anh Nuyễn Ngọc Châu và 
anh Đỗ Anh Lân cũng như các nhân chứng 

tường trình lại sự kiện này. 
Buổi tưởng niệm được kết thúc bằng một 
phút mặc niệm và cầu nguyện theo nghi lễ 
của Phật Giáo. Chúng tôi sẽ rất vui mừng 

nếu ai có điều kiện mang bông, hoa đến.


