
Niemand ist vergessen

Es ist der 24. April 1992, ein Freitag Nachmittag in 
Berlin Marzahn. Nguyễn Văn Tú ist bei Freundinnen 
und Freunden im Brodowiner Ring, die hier an klei-
nen Ständen Sachen verkaufen. Gegen 17:30 Uhr 
treten drei angetrunkene Neonazis auf den Plan, 
die die Stände unvermittelt umtreten und im anlie-
genden Supermarkt verschwinden, um weiteren 
Alkohol zu kaufen.

Nachdem die Angreifer den Laden wieder ver-
lassen, spricht Văn Tú die drei an, worauf hin es 
zu einer Handgreiflichkeit kommt. Mike Lillge, der 
Hauptangreifer und bekennender DVU-Anhänger, 
verletzt Nguyễn Văn Tú in der Auseinandersetzung 
mit einem Messerstich schwer. Freunde fahren  
Văn Tú in ein nahgelegendes  Krankenhaus, wo er 
gegen 19:30 Uhr an seinen Verletzungen verstirbt.

Sein Tod jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. 
Wir wollen am 24. April an Nguyễn Văn Tú geden-
ken und ein Zeichen gegen rassistische Gewalt 
setzen.

Wir laden euch ein, am 24. April 2022, um 15Uhr 
am Brodowiner Ring 8, 12679 Berlin daran teilzu-
nehmen.

Weitere Infos unter:
berlin.niemandistvergessen.net

Không ai bị lãng quên

Đó là ngày 24 tháng 4 năm 1992, một buổi chiều 
thứ sáu. Nguyễn Văn Tú cùng các bạn đang bán 
đồ tại các quầy hàng nhỏ ở Brodowiner Ring. 
Khoảng 5:30 chiều, ba tên Neonazis say rượu 
xuất hiện tại hiện trường, đột ngột đạp vào các 
quầy hàng và biến mất vào siêu thị bên cạnh để 
mua thêm rượu.
 
Sau khi những kẻ tấn công rời khỏi cửa hàng 
một lần nữa, Văn Tú đã nói chuyện với cả ba, và 
điều này đã dẫn đến cuộc tấn công. Mike Lillge 
là tên cầm đầu vụ tấn công và là một kẻ ủng hộ 
DVU nhiệt tình, đã dùng dao đâm trọng thương 
Nguyễn Văn Tú. Bạn bè chở Văn Tú đến bệnh 
viện, do vết thương quá nặng anh đã chết tại 
bệnh viện vào khoảng 19 giờ 30 phút. 
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày mất 
của ông. 

Chúng tôi muốn tưởng niệm ông Nguyễn Văn Tú 
vào lúc 3 giờ chiều ngày 24 tháng 4 năm 2022 
và đưa ra một tuyên bố chống lại bạo lực phân 
biệt chủng tộc. Chúng tôi trân trọng kính mời 
các bạn tham gia lễ tưởng niệm tại Brodowiner 
Ring 8, 12679 Berlin.

Thêm thông tin:
berlin.niemandistvergessen.net


