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Tf  203 Morderstwo w imię honoru 
 
 
23 lutego 2005 roku w niemieckiej gazecie regionalnej "Badische Zeitung" ukazał się artykuł  
„Morderstwo w imię honoru“ którego autorem jest  DIETER STÄCKER 
 
 
Tf 203/1  Trzy strzały w imię honoru 
 
Młoda Kurdyjka Hatun Sürücü zastrzelona została w Berlinie, dzielnicy Tempelhof na przystanku 
autobusowym, ponieważ jej braciom nie podobał się jej zachodni styl życia. 
  
„Na ziemi leżą żółte i czerwone róże, na ścianie wisi list. „Miałaś jeszcze tyle do zrobienia, będzie Cię wśród 
nas brakować”, pisze młoda Turczynka, jej przyjaciółka po niemiecku .Na innej kartce ukrytej w kwiatach 
można przeczytać: „Mamy nadzieję, że jesteś teraz w innym, lepszym świecie”. 
Trwa żałoba. 7 lutego zabita została 23-letnia Kurdyjka trzema strzałami w głowę. Tragedia ta rozegrała się 
niedaleko przystanku autobusowego w Berlinie- Tempelhof. Jej trzej bracia przebywają obecnie w areszcie 
śledczym. Postawiono im zarzuty zamordowania własnej siostry. 
 
Sprawa ta nie wzbudziłaby większej sensacji, jednak w ostatnim czasie w samym Berlinie uduszono, 
zastrzelono, utopiono czy też zasztyletowano 45 kobiet w imię honoru – i tak jak Hatun, musiały umrzeć, 
ponieważ uciekły od swoich mężów i rodzin, bo chciały wreszcie żyć według własnych reguł i zasad, musiały 
umrzeć, bo konsekwentnie odrzucały nakaz noszenia nakrycia głowy. Miasto było w pierwszej chwili 
zszokowane tym incydentem, później wszystko wróciło do porządku dziennego- całkiem normalna reakcja na 
przestępstwa kryminalne. Jednak tym razem było inaczej po tym jak uczniowie szkoły Neuköllner Thomas-
Morus nie potępili tego czynu, lecz wołali: „Sama jesteś sobie winna.“ „Zachowywałaś się jak niemiecka 
prostytutka”. 
 
Dyrektor szkoły Steffen Volker przejął inicjatywę w swoje ręce i wystosował oficjalny list do uczniów i ich 
rodziców oraz nauczycieli w którym pisał: 
„Nie będziemy tolerować ograniczania wolności .Ci, którzy zdecydowali się uczęszczać do naszej szkoły, 
muszą wykazać wolę integrowania się ze społecznością.” Kuratorium Oświaty i jemu podległy senator Klaus 
Böger (reprezentujący partię SPD ), nie chcieli dłużej milczeć na ten temat i postanowili podjąć z uczniami i 
ich rodzicami dialog na temat integrowania się ludzi różnych narodowości, grup wyznaniowych i kultur. 

Uczniowie uważają czyn ten za sprawiedliwy: „Sama jest sobie winna“ 
 
„Taka reakcja wśród uczniów to nic nowego“ – twierdzi dyrektorka szkoły podstawowej w Kreuzbergu, 
dzielnicy w Berlinie do której uczęszcza wielu uczniów pochodzenia tureckiego. Jeden z nauczycieli mówi: 
„Zwłaszcza wśród chłopców istnieje przekonanie, że takie kobiety jak Hatun Sürücü powinny być surowo 
karane.“ 
 
Hatun Sürücü jak tysiące innych Turczynek i Kurdyjek, wychowywała się w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg – 
wspólnie z pięcioma braćmi i trzema siostrami. Mając 16 lat wysłana została przez swoich konserwatywnych 
i surowo wychowujących ją rodziców do Turcji, aby tam poślubić kuzyna. Młoda kobieta zgodziła się na to 
zaaranżowane małżeństwo. „Kocham swojego męża, w przeciwnym razie nigdy bym nie zdecydowała się na 
powrót do Turcji“ – takiego wywiadu udzieliła ona sama przed kilkoma laty dla berlińskiej gazety „Berliner 
Tagesspiel“ Także po urodzeniu swojego syna powiedziała: „To było oczekiwane z radością dziecko.“ 
Dopiero kiedy tak na prawdę  zaczęły się problemy małżeńskie i problemy z jego bardzo religijną rodziną, 
Sürücü postanowiła rozwieść się z mężem i wrócić na  niemieckim paszporcie do Berlina. 
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Najpierw znalazła schronienie w społeczności ewangelickiej, zakończyła swoją edukację i rozpoczęła naukę 
w zawodzie instalator elektryczny. Po kilku tygodniach zdała pozytywnie praktyczny egzamin w tym 
zawodzie. Od kilku lat żyła młoda Kurdyjka wraz z swoim już dzisiaj pięcioletnim synem sama. 
 
„Była wesołą i odważną dziewczyną i miała wielu przyjaciół“ – wypowiada się sąsiadka. „Mówiła 
poprawnie po niemiecku“ – dodaje z uznaniem  inna. Jednak jej stosunek do życia i zmian jakie w nim 
przeprowadziła uważany był przez wiele konserwatywnych muzułmańskich rodzin jako przestępstwo 
zasługujące na najwyższą karę, czyli śmieć. Policja berlińska wychodzi jednak z założenia, że był to mord w 
imię honoru, który został przez braci dokładnie zaplanowany i przeprowadzony. Hatun zwabiona  została 
przez jednego z braci na przystanek autobusowy, inny oddał w jej kierunku kilka strzałów. Młoda kobieta 
została postrzelona śmiertelnie w głowę i klatkę piersiową i zmarła na miejscu zbrodni. 
 
W pierwszej chwili podejrzenia policji skierowane były na jej byłego męża, później jednak padły one na jej 
trzech braci, przeciwko którym zastosowano areszt. I choć żaden nie przyznaje się do popełnionego czynu – 
policja jest innego zdania. 18 letni brat, który strzelał do swojej siostry, miałby prawdopodobnie rozmawiać 
o tym wydarzeniu i motywach tego zajścia z jednym ze świadków. 
 
Ale również inni, prawie 150 przypadkowych świadków, którzy w ten wtorkowy mroźny lutowy dzień 
znajdowali się w pobliżu miejsca zbrodni, nie chcą wypowiadać się na ten temat. 
„Tej śmierci nie można przemilczeć“ – mówi Marie- Luise Beck. Natomiast rzecznik do spraw dla 
cudzoziemców Barbara John, przy parlamencie w Berlinie, zainteresowała się tą sprawą uważając że, „w 
przyszłości nie może już dochodzić do mordów w imię honoru , jako wyroków śmieci z pobudek religijnych, 
lecz czyny takie tzw. kulturowe zemsty ,będą surowo karane i już nigdy nie powinny się wydarzyć.“ 
 
 
Tf 203/2  Trzej bracia oskarżeni o zabicie swojej siostry 
 
Śmieć młodej Turczynki rozwiała burzliwą debatę o integracji obcokrajowców w Niemczech / 
Wprowadzono nowe przepisy i ustawy 
 
Na podstawie artykułu z dnia 9.07.2005 zamieszczonego w "Badische Zeitung"  
(autor:  KATJA BAUER ) 
 
„Berlin. Morderstwo w imię honoru dokonane na Turczynce w Berlinie, Hatun Sürücü wywołało burzliwą 
dyskusję o integracji. Wczoraj prokuratura wniosła oskarżenia przeciwko trzem braciom ..... 
 
Tak jak Hatun, tak i jej bracia wychowywali się w Niemczech. Według składanych zeznań, mieliby się 
wstydzić za swoją siostrę i obawiali się, że nie będzie wychowywać swojego syna w duchu islamu.  
 
Czyn ten  wywołał na nowo dyskusję o roztropną politykę integracyjną w Niemczech. Szczególne oburzenie 
wywołało zachowanie uczniów w szkole w  Neuköllner. Uczniowie uważali mord za sprawiedliwy twierdząc, 
że Hatun zasłużyła na tą śmierć i sama jest sobie winna, bo żyła jak Niemka. 
Wiele czasu poświęcono dyskusją na temat wprowadzenia do berlińskich szkół nowego obowiązkowego 
przedmiotu „Nauki o wartościach“ Przedmiot ten nie był dotychczas wykładany, a o jego wprowadzeniu już 
postanowiono.Wydarzenie to przyczyniło się do wprowadzenia w berlińskim parlamencie nowej ustawy 
zakazującej pod groźbą kary zmuszania kobiet do za mąż pójścia. Sprawa Sürücü była prawdopodobnie 6 
mordem w Berlinie dokonanym w imię honoru od października 2005.“ 
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