
 
20.02.2020, 15:43   Berlin (PAP)

Niemcy/ Prokuratura: ofiary zamachowca z Hanau miały
imigranckie pochodzenie
 
Niemiecki Federalny Prokurator Generalny Peter Frank poinformował w czwartek na
konferencji prasowej w Karlsruhe, że dziewięć spośród 10 ofiar zamachowca z Hanau miało
imigranckie pochodzenie. Według ambasady Turcji w Berlinie pięć miało obywatelstwo tego
kraju.
 
Frank oświadczył również, że śledczy sprawdzają obecnie, czy 43-letni Tobias Rathjen miał
pomocników. Analizowane są też ewentualne kontakty zagraniczne mordercy.
 
Wstępna analiza treści na stronie internetowej zabójcy wykazała, że był wyznawcą rozmaitych
teorii spiskowych i rasistą - ujawnił niemiecki prokurator.
 
Niemiecka Federalna Prokuratura Generalna (BGA), która w czwartek przejęła śledztwo w
sprawie, traktuje morderstwa jako możliwy zamach terrorystyczny. Rathjen był obywatelem
Niemiec, miał pozwolenie na broń i uprawiał strzelectwo sportowe.
 
Według policji do pierwszego ataku na bar z fajkami wodnymi w śródmieściu Hanau doszło w
środę ok. godz. 22. Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze
oddalonym o 2,5 km, w dzielnicy Kesselstadt.
 
43-latek zastrzelił dziewięć osób, a zranił sześć, w tym jedną ciężko. Następnie zabił też w
swoim mieszkaniu własną matkę i popełnił samobójstwo.
 
Hanau położone jest ok. 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100
tys. mieszkańców.
 
Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)
 
asc/ ap/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

andrz
Podświetlony

andrz
Podświetlony



 
20.02.2020, 10:51   Berlin (PAP)

Niemcy/ Prokuratura federalna traktuje zabójstwa w
Hanau jako możliwy zamach
 
Niemiecka Federalna Prokuratura Generalna (BGA) przejęła w czwartek śledztwo w sprawie
Tobiasa R., który zabił dziewięć osób w mieście Hanau. BGA, zajmująca się szczególnie ciężkimi
przestępstwami przeciw państwu, traktuje sprawę jako możliwy zamach terrorystyczny.
 
O przejęciu śledztwa przez BGA poinformował w czwartek rzecznik tej instytucji w Karlsruhe.
 
Morderca, który w środę wieczorem zabił dziewięć osób w mieście Hanau w Hesji, to 43-letni
Niemiec, mieszkaniec Hanau, a wstępne ustalenia z analizy jego strony internetowej wskazują,
że działał z pobudek ksenofobicznych - poinformował szef MSW kraju związkowego Hesja, w
którym położone jest Hanau, Peter Beuth. 
 
Wcześniej dziennik "Bild" podał, że sprawca kierował się motywami radykalnie prawicowymi.
Według gazety sprawca zostawił list i nagranie wideo, w których przyznaje się do winy. Policja
nie upubliczniła treści listu i nagrania, ale z informacji, do których dotarł tabloid, wynika, że 43-
letni Tobias R. prezentuje w nich "poglądy, z których wiele ma charakter skrajnie prawicowy".
Według "Bilda" niektóre z jego ofiar były kurdyjskiego pochodzenia.
 
Jak podały media, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa, kilka dni przed zamachem
mężczyzna opublikował na YouTube inne wideo, w której zwraca się do Amerykanów i apeluje,
żeby się "obudzili". Tobias R. utrzymywał, że w USA istnieją podziemne obiekty wojskowe, w
których są zabijane dzieci. W tej wiadomości nie ma jednak sugestii o planowanym zamachu.
 
Mężczyzna został znaleziony w czwartek rano martwy w swoim mieszkaniu. Policja wychodzi z
założenia, że morderca działał sam, a następnie popełnił samobójstwo.
 
Minister Beuth przekazał, że w mieszkaniu oprócz sprawcy znaleziono też ciało jego 72-letniej
matki z ranami postrzałowymi. Zabójca miał pozwolenie na broń i uprawiał strzelectwo
sportowe - podał.
 
Z wcześniejszych ustaleń "Bilda" wynika, że sprawca był obywatelem Niemiec i miał
pozwolenie na broń myśliwską. W samochodzie mężczyzny znaleziono amunicję.
 
Według policji do pierwszego ataku na bar z fajkami wodnymi w śródmieściu Hanau doszło w
środę ok. godz. 22. Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze
oddalonym o 2,5 km, w dzielnicy Kesselstadt.
 

andrz
Podświetlony

andrz
Podświetlony



Hanau położone jest ok. 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100
tys. mieszkańców.
 
Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)
 
asc/ akl/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.



 
20.02.2020, 08:08   Berlin (PAP)

Niemcy/ "Bild": morderca z Hanau działał z pobudek
skrajnie prawicowych
 
Morderca, który w środę wieczorem zabił dziewięć osób w mieście Hanau, działał z pobudek
radykalnie prawicowych - wynika z ustaleń dziennika "Bild". Zostawił on list i nagranie wideo,
w których przyznaje się do winy.
 
Policja nie upubliczniła treści listu i nagrania, ale z informacji, do których dotarł tabloid,
wynika, że morderca, Tobias R., prezentuje w nich "poglądy, z których wiele ma charakter
skrajnie prawicowy".
 
Mężczyzna został znaleziony w czwartek rano martwy w swoim mieszkaniu. Policja wychodzi z
założenia, że morderca działał sam, a następnie popełnił samobójstwo.
 
"Prawdopodobny sprawca został znaleziony martwy w swoim domu w Hanau. Specjalne
oddziały interwencyjne policji odkryły tam też inne ciało. Dochodzenie jest w toku. Obecnie nic
nie wskazuje na to, że są inni sprawcy" - napisała policja na Twitterze.
 
Z ustaleń "Bilda" wynika, że był on obywatelem Niemiec i miał pozwolenie na broń myśliwską.
W samochodzie mężczyzny znaleziono amunicję.
 
Według policji do pierwszego ataku na bar z fajkami wodnymi w śródmieściu Hanau doszło w
środę ok. godz. 22. Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze
oddalonym o 2,5 km, w dzielnicy Kesselstadt.
 
Rzecznik rządu RFN Steffen Seibert złożył w czwartek kondolencje rodzinom ofiar.
 
Hanau położone jest ok. 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100
tys. mieszkańców.
 
Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)
 
asc/ akl/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
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Podświetlony

andrz
Podświetlony



 
20.02.2020, 06:54   Berlin (PAP)

Niemcy/ Prawdopodobny zabójca z Hanau znaleziony
martwy w domu (opis)
 
Mężczyzna, który prawdopodobnie zamordował w Hanau dziewięć osób, został w czwartek
rano znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja wychodzi z założenia, że morderca
działał sam, a następnie popełnił samobójstwo.
 
"Prawdopodobny sprawca został znaleziony martwy w swoim domu w Hanau. Specjalne
oddziały interwencyjne policji odkryły tam też inne ciało. Dochodzenie jest w toku. Obecnie nic
nie wskazuje na to, że są inni sprawcy" - napisała policja na Twitterze.
 
Wszystko wskazuje na to, że zamachowiec popełnił samobójstwo.
 
Z ustaleń dziennika "Bild" wynika, że był on obywatelem Niemiec i miał pozwolenie na broń
myśliwską. W samochodzie mężczyzny znaleziono amunicję.
 
Według policji do pierwszego ataku na bar z fajkami wodnymi w śródmieściu Hanau doszło w
środę ok. godz. 22. Do baru wtargnął zamachowiec i zastrzelił z pistoletu trzy osoby.
 
Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze oddalonym o 2,5 km, w
dzielnicy Kesselstadt. Tutaj napastnik zastrzelił pięć osób, a pięć ranił. Jedna z nich zmarła w
szpitalu.
 
Motywy sprawcy nie są na razie znane.
 
Hanau położone jest ok. 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100
tys. mieszkańców.
 
Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)
 
asc/ cyk/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

andrz
Podświetlony



 
20.02.2020, 05:56   Hanau (dpa/PAP)

Niemcy/Mężczyzna podejrzany o dokonanie morderstw w
Hanau znaleziony martwy w swoim mieszkaniu (krótka 1)
 
Policja  potwierdziła w czwartek rano, że mężczyzna podejrzany o zastrzelenie co najmniej
ośmiu osób w Hanau został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu.
 
„Prawdopodobny sprawca został znaleziony martwy w swoim domu w Hanau. Specjalne
oddziały interwencyjne policji również odkryły tam też  inne ciało. Dochodzenie jest w toku.
Obecnie nic nie wskazuje na to, że że są inni sprawcy ”, napisała policja na Twitterze.(PAP)
 
wr/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.



 
20.02.2020, 04:36   Hanau (dpa, media/PAP)

Niemcy/ Policja potwierdziła śmierć ośmiu osób w ataku
na bary w Hanau (opis)
 
Policja oficjalnie potwierdziła śmierć ośmiu osób w zbrojnych atakach w środę późnym
wieczorem  na bary w Hanau, minimum sześć osób jest poważnie rannych. Trwa
poszukiwanie sprawców.
 
Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że pierwszy atak na bar miał miejsce w środę w
śródmieściu Hanau około godziny 22. Do baru z wodnymi fajkami wtargnął zamachowiec i
zastrzelił z pistoletu trzy osoby , co najmniej jedną poważnie ranił. Świadkowie mówią, że
zamachowców mogło być kilku i po ataku odjechali spod baru czarnym samochodem.
 
Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze oddalonym o 2,5 km, w
dzielnicy Kesselstadt. Tutaj zamachowiec/zamachowcy zastrzelili pięć osób i pięć ranili.
Świadkowie napadu w relacji regionalnej rozgłośni radiowej mówili, że słyszeli osiem lub
dziewięć strzałów, nie są też zgodni czy zamachowiec był jeden, czy też było ich kilku.
 
Policja przeczesuje miasto z pomocą helikopterów. Drogi wyjazdowe z miasta są
zablokowane. Do Hanau przyjeżdżają dodatkowe oddziały policji z sąsiednich miast.
 
Policja nie komentuje doniesień mediów, w tym Bildu, który podał informację o aresztowaniu
przez policję podejrzanego o udział w zamachu oraz hipotezę, iż był on skierowany przeciwko
Kurdom. Policja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk ofiar ani ich przynależności
etnicznej.
 
Hanau położone jest około 20 kilometrów na wschód od  Frankfurtu nad Menem i ma prawie
100 000 mieszkańców. (PAP)
 
wr/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.



 
20.02.2020, 02:44   Hanau (dpa/PAP)

Niemcy/ Bild: policja aresztowała podejrzanego o zamach
w Hanau (krótka3)
 
Bild poinformował, że policja aresztowała podejrzanego o udział w strzelaninie w Hanau,
policja nie komentuje tej informacji. Zdaniem gazety atak był skierowany przeciwko Kurdom.
 
Bild poinformował, że policja aresztowała podejrzanego o udział w strzelaninie w Hanau.
Zdaniem gazety ofiarami ataku są Kurdowie. Policja nie komentuje tych informacji.
 
Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że pierwsza strzelanina miała miejsce w środę w
śródmieściu  około godziny 22. W strzelaninie w barze zginęły trzy osoby. Kilkanaście minut
później w ataku na podobny bar z fajkami wodnymi w innej dzielnicy zginęło pięć osób. W
obydwu atakach rannych zostało sześciu ludzi.
 
Bild i lokalna rozgłośnia radiowa informują, że sprawcy strzelaniny poruszali się czarnym
samochodem. Pojawiła się też hipoteza, że sprawcą był jeden człowiek.
 
Policja przeczesuje z pomocą helikopterów miasto w poszukiwaniu sprawców tragedii. Do
Hanau skierowano dodatkowe oddziały policji. (PAP)
 
 
wr/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

andrz
Podświetlony



 
20.02.2020, 01:15   Hanau (dpa/PAP)

Niemcy/ Policja; strzelanina w Hanau, co najmniej osiem
osób nie żyje, sześć  jest rannych (krótka2)
 
Policja poinformowała, że celem ataku były dwa bary, w których klienci palą fajki wodnei.
Sprawcy strzelaniny są na wolności.
 
Policja poinformowała o dwóch strzelaninach w środę późnym wieczorem, pierwszej w
centrum miasta, gdzie zginęły trzy osoby, i drugiej w dzielnicy Kesselstadt, tam jest pięć ofiar
śmiertelnych. 
 
Sześć osób jest poważnie rannych. Strzelaniny miały miejsce w barach z fajkami wodnymi.
 
Motyw ataku nie jest jasny. Sprawcy strzelaniny są na wolności, policja z pomocą helikopterów
przeczesuje dzielnice, w których doszło do tragedii. Do miasta skierowane są dodatkowe
oddziały policji. (PAP)
 
wr/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.



 
20.02.2020, 00:31   Hanau (dpa/PAP)

Niemcy/ Policja; strzelanina w Hanau, co najmniej osiem
osób nie żyje, pięć jest rannych
 
Policja poinformowała, że celem ataku były dwa bary, w których klienci palą wodne fajki.
Według gazety Bild strzały w kierunku barów padły z przejeżdżającego samochodu.
 
Agencja prasowa dpa poinformowała, że policja potwierdziła, że ludzie zostali zabici, ale nie
wiadomo ile jest ofiar, mówi się o co najmniej ośmiu i pięciu rannych. Nie jest też jest jasne, co
było przyczyną tego incydentu. Hanau to 100 tysięczne miasto położone 20 km od Frankfurtu
nad Menem. Regionalny nadawca publiczny Hessischer Rundfunk poinformował, bez
cytowania źródeł, że atak miał miejsce w holu fajki wodnej w centrum miasta. Powołał się na
relacje świadków, którzy słyszeli osiem lub dziewięć strzałów i widzieli co najmniej jedną
osobę leżącą na ziemi. Sprawca lub sprawcy najwyraźniej udali się następnie do innej części
miasta, gdzie oddali strzały w kolejnym barze z  fajkami wodnymi, poinformowało radio. (PAP)
 
wr/

 
Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
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Szefowie instytucji UE wstrząśnięci mordem w niemieckim
Hanau
 
Przewodniczący Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego złożyli w
czwartek kondolencje bliskim ofiar zabitych w ataku w niemieckim Hanau. Podkreślili, że są
zszokowani czynem mordercy.
 
"Jestem zszokowany i głęboko zasmucony grozą strzelaniny w niemieckim mieście Hanau.
Nasze myśli kierowane są do ofiar i ich bliskich. Stajemy w jedności przeciwko wszelkim
formom nienawiści i przemocy" - napisał na Twitterze przewodniczący Parlamentu
Europejskiego David Sassoli.
 
Również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że jest zszokowana
tragedią, która miała miejsce w nocy ze środy na czwartek w Hanau. "Myślami jestem z
rodzinami i przyjaciółmi ofiar, którym pragnę złożyć najszczersze kondolencje. Jesteśmy dziś z
wami w żałobie" - napisała niemiecka polityk.
 
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, który w czwartek będzie prowadził szczyt
UE, zwrócił uwagę, że "bezsensowna utrata ludzkiego życia to tragedia - niezależnie od tego,
gdzie do niej dochodzi". "Po tym strasznym ataku jesteśmy myślami z ludźmi w Hanau.
Składamy kondolencje bliskim i przyjaciołom ofiar" - napisał na Twitterze Michel.
 
Domniemany zabójca dziewięciu osób w Hanau, ok. 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu
nad Menem, został w czwartek rano znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Policja wychodzi
z założenia, że morderca działał sam, a następnie popełnił samobójstwo. Władze landu Hesja
potwierdziły, że sprawca to 43-letni Niemiec, który miał pozwolenie na broń i uprawiał
strzelectwo sportowe. Niemiecka Federalna Prokuratura Generalna, która przejęła śledztwo w
sprawie, traktuje sprawę jako możliwy zamach terrorystyczny.
 
Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.



 
20.02.2020, 13:29   Berlin (PAP)

Niemcy/ Prezydent Steinmeier solidaryzuje się z
rodzinami ofiar z Hanau
 
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wyraził w czwartek solidarność z rodzinami ofiar z
Hanau, które zostały zabite przez - jak przypuszczają służby - skrajnie prawicowego
zamachowca. Na temat ataku wypowiedziała się również m.in. kanclerz Angela Merkel.
 
Rzecznik kancelarii prezydenta Turcji Ibrahim Kalin napisał na Twitterze, że wśród ofiar byli
obywatele Turcji. Z kolei poseł do tureckiego parlamentu Mustafa Yeneroglu ujawnił, że wśród
zabitych jest co najmniej pięciu Turków.
 
"Wyrażam głęboki żal i współczucie wobec ofiar i ich krewnych. Rannym życzę szybkiego
powrotu do zdrowia. Jestem po stronie wszystkich ludzi zagrożonych rasistowską nienawiścią.
Nie jesteście sami" - zadeklarował Steinmeier w czwartek w Berlinie.
 
Wyraził jednocześnie przekonanie, że zdecydowana większość Niemców potępia czyn
zamachowca z Hanau, jak również każdą formę rasizmu, nienawiści i przemocy.
 
Kanclerz Angela Merkel oznajmiła, że chociaż okoliczności ataku wciąż wymagają pełnego
zbadania, to strzelanina ujawniła "truciznę rasizmu" w niemieckim społeczeństwie. Szefowa
rządu RFN zobowiązała się przeciwstawić tym, którzy chcą podzielić kraj, i zapowiedziała, że
dołoży wszelkich starań, by wyjaśnić sprawę morderstw.
 
Przewodnicząca rządzącej w Niemczech partii CDU Annegret Kramp-Karrenbauer oświadczyła
w czwartek, że ksenofobia stanowi rosnący problem w Niemczech.
 
"Trucizną jest postrzeganie ludzi jako wrogów, postrzeganie samych siebie jako lepszych od
innych, postrzeganie współobywateli jako obcokrajowców - to trucizna, która coraz bardziej
przenika społeczeństwo i może ostatecznie prowadzić do tych przestępstw" - powiedziała
Kramp-Karrenbauer, która przebywała w czwartek w Paryżu.
 
W środę wieczorem 43-letni Tobias R. zabił 9 osób w dwóch szisza barach w mieście Hanau w
Hesji. Następnie zastrzelił też w swoim mieszkaniu własną matkę i popełnił samobójstwo.
 
Wstępne ustalenia z analizy jego strony internetowej wskazują, że działał z pobudek
ksenofobicznych - poinformował szef MSW kraju związkowego Hesja, w którym położone jest
Hanau, Peter Beuth.
 
Niemiecka Federalna Prokuratura Generalna (BGA), która w czwartek przejęła śledztwo w



sprawie, traktuje morderstwa jako możliwy zamach terrorystyczny. Zabójca był obywatelem
Niemiec, miał pozwolenie na broń i uprawiał strzelectwo sportowe.
 
Jak podały media, powołując się na źródła w siłach bezpieczeństwa, kilka dni przed zamachem
mężczyzna opublikował na YouTube inne wideo, w której zwraca się do Amerykanów i apeluje,
żeby się "obudzili". R. utrzymywał, że w USA istnieją podziemne obiekty wojskowe, w których
są zabijane dzieci. W tej wiadomości nie ma jednak sugestii o planowanym zamachu.
 
Według policji do pierwszego ataku na bar z fajkami wodnymi w śródmieściu Hanau doszło w
środę ok. godz. 22. Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze
oddalonym o 2,5 km, w dzielnicy Kesselstadt.
 
Hanau położone jest ok. 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100
tys. mieszkańców.
 
Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)
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