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Берлин. На Европейския фестивал за филмови програми през 2011 г., проведен на
22-29 октомври, бе представен филм, озаглавен "Изгубената чест", който разказва за
млад мъж, мюсюлманин, който е убил сестра си, защото е "водила немски начин на
живот."
В необичайно и провокиращо мисълта интервю с убиеца, който все още излежава
присъдата си, неговото семейство и приятели, режисьорът се опитва да разбере
историята на убийството.
На фона на личните мотиви на младия мюсюлманин ясно се вижда много
по-обезпокоителна картина - тежката и сурова реалност: интеграцията не успя,
турците и германците са "паралелни общества" в Германия
.
Сюжетът е изграден изцяло върху реалната трагедията на едно момиче на име Хатун
Сюруцу и отразява тъжната реалност на съвременната германска действителност.
7 февруари 2005: Хатун Сюруцу, е била застреляна на автобусна спирка в Берлин от
своя брат - Айхан. Като причина за зловещия акт, убиецът посочва "формулата", която е
чест мотив за подобни престъпления в ислямска среда - "Загуба на семейната чест".

Покрай тези престъпления не престава да се говори и за съществуването в Европа на
"паралелни общества".
Айхан Сюруцу е в затвора от 6 години и за първи път след престъплението, нарушава
мълчанието си, като започва да говори за обстоятелствата и мотивите, поради които
той е извършил жестокото убийство.
"Да, това е убийството на честта. В този момент аз бях буквално обсебен. Просто не
можех да се примиря с начина на живот на сестра си."- казва Айхан.
Дори и днес, след толкова много време след инцидента, Айхан не се разкайва за делата
си, и не може да каже за сестра си, нито една добра дума. Въпреки това, той отбелязва,
че "да живее с това, му е изключително трудно." "От време на време, всичко се връща
отново и отново и аз разбирам, че чрез деянието си, отнех живота на сестра си и лиших
от майка племенника си, "- казва Айхан.
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6 години след трагедията, журналистите Матиас Дайс и Джо Гал решават да
разследват този случай и започнали да разпитват семейството и приятелите му какво се
е случило.
Братът на убиеца, който също е заподозрян в съучастие, разсъждава пред камерата за
смисъла на убийството, за да оправдае акта на Айхан и всички мюсюлмани, които
извършват такива престъпления: "Според учението на Аллах, наказанието за блудство
е убийство с камъни.", - казва той, който в момента се укрива от международното
правосъдие в Истанбул, където е избягал.
Бившата приятелка на Айхан - Мелек, която сега живее с друга самоличност е основен
свидетел на прокуратурата и в момента е под опеката на програмата за закрила на
свидетелите. Тя твърди, че е на 100% уверена в това, че цялото му семейство е знаело и
съучаствало по някакъв начин в убийството.
"Аз никога не съм си общувал с германци. Първият път, когато се сприятелих с
германец беше тук, в затвора."- завършва интервюто си Айхан.
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