Євреї Німеччини врятували бізнес
мусульманина, який постраждав від атаки
неонациста
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Турецьке бістро Kiez-Döner потрапило в заголовки газет у жовтні
2019-го року, коли неонацист Штефан Баллієт відкрив стрілянину
біля синагоги Галле. Випустивши декілька куль у двері синагоги й
не зумівши проникнути в будівлю, він розстріляв кафе Kiez-Döner,
убивши одного відвідувача, прийнявши його за мусульманина. Ще
однією жертвою стала 40-річна жінка — випадкова перехожа
просто опинилася не в тому місці не в той час.
Парафіяни синагоги, які зібралися на молитви в Йом Кіпур, не
постраждали, як не постраждав і власник Kiez-Döner — виходець із
Туреччини Ісмет Текін, який багато років живе у ФРН. Оскільки
Ісмет відбувся переляком, компенсацію він не одержав, хоча
заклад зазнав збитків, а незабаром спалах пандемії COVID-19
поставив Kiez-Döner на межу банкротства.

Двері синагоги Галле зі слідами від куль

Квіти біля Kiez-Doner в пам'ять про
загиблого відвідувача

На цьому тлі у вересні минулого року Союз єврейських студентів
Німеччини (JSUD) ініціював кампанію GoFundMe з порятунку бістро.
«Ми віримо в мультикультурне суспільство в цій країні. Ми віримо в
мирне співіснування, незалежно від релігії, національності чи
кольору шкіри», — заявили студенти.
Початкова мета — зібрати 7000 євро — була швидко досягнута, і на
сьогодні пожертви склали €40 000, — повідомляє The Algemeiner.
Невелика єврейська громада Галле також підтримала Kiez-Döner, а
місцевий єврейський бізнесмен зробив передоплату кебабів на
1000 євро, надавши власникові змогу запустити виробництво.

«Те, що вони зробили — дивовижно, — говорить Текін. — Цей прояв
солідарності демонструє, що разом ми можемо пережити ці часи».
Він також підкреслив, що після теракту члени єврейської громади
стали постійними відвідувачами його кафе. Один із них — Ігор
Матвієць — зазначив, що кампанія допомоги стартувала, оскільки і
синагога, й ресторан, що належить мусульманам, не випадково
були обрані цілями правого екстреміста.

Члени JSUD на акції зі збору коштів на користь Ісмета Текіна

28-річний неонацист у своєму онлайн-маніфесті не приховував
ненависті до іммігрантів і євреїв, заперечував Голокост і
підкреслював, що «убий він лише одного єврея, атака виправдала
б себе». Баллієт також докоряв феміністкам за падіння
народжуваності, що призвело до масової імміграції, за що, на його
думку, теж відповідальні євреї. Після тривалого процесу цей
шанувальник Брейвіка був засуджений до довічного ув'язнення за
вбивство двох і замах на вбивство 66 осіб.
Що стосується Kiez-Döner, то, завдяки єврейським донорам, заклад
знову відчинить свої двері. Тепер у Ісмета і його партнера
достатньо коштів, аби відремонтувати кебабну й навіть поставити
додаткові столики.
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