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Neonaziºtii ºocheazã Germania
“Este, fãrã îndoialã, forma cea
mai abjectã de extremism de
dreapta ºi faptul cã aceasta se
întâmplã în þara noastrã ne
umple de ruºine”, a comentat
cancelarul german Angela
Merkel, la postul de televiziune
ARD, descoperirea ºocantã a
unei grupãri germane criminale
care, în ultimii 13 ani, finanþându-se din jefuirea bãncilor, a
ucis 10 persoane (majoritatea
imigranþi) fãrã ca autoritãþile sã
aibã habar de acest lucru.
Gruparea National Socialist
Underground
(NaþionalSocialismul Subteran, n.n.),
formatã din cel puþin trei membri, doi bãrbaþi ºi o femeie, a
revendicat asasinarea a opt imigranþi turci ºi a unuia grec între
2000 ºi 2006, uciderea unei
poliþiste germane în 2007 ºi
douã atacuri cu bombã în care
peste 20 de oameni au fost
rãniþi.
Bãrbaþii,
Uwe
Böhnhardt ºi Uwe Mundlos, au
fost gãsiþi morþi într-o dubiþã în
oraºul Eisenach, din estul
Germaniei, investigaþiile preliminare indicând cã s-ar fi sinucis. Femeia, Beate Zschäpe,
s-a predat poliþiei dupã ce a
incendiat o vilã din oraºul

Zwickau, în care cei trei au
locuit. Poliþia a gãsit în casa
respectivã DVD-uri împachetate ºi gata sã fie expediate,
în care extremiºtii se laudã cu
asasinatele comise, arãtând ºi
fotografii cu victime însângerate. Cazul a determinat
autoritãþile sã treacã la reformarea Biroului Federal pentru
Protejarea Constituþiei, al cãrui
rol este sã vegheze la pãstrarea
ordinii democratice. Astfel,
Germania va crea o bazã
naþionalã de date cu informaþii

referitoare la extremiºtii de
dreapta, dupã modelul registrului extremiºtilor musulmani,
creat dupã atacurile din 11 septembrie 2001. Organizaþiile
care militeazã împotriva rasismului susþin cã manifestãrile
de extremã dreapta au fost tolerate în ultimii ani în
Germania, mai ales în fosta
RDG. Ca dovadã cã o razie
desfãºuratã nu demult într-o
ºcoalã de varã a scos la ivealã
practicarea propagandei naziste
printre tineri, aceºtia fiind

învãþaþi de mici sã-l idolatrizeze pe Adolf Hitler, cu
aprobarea propriilor pãrinþi! În
urma descoperirilor, guvernul
german încearcã sã ia mãsuri,
care pot merge pânã la îndepãrtarea micuþilor îndoctrinaþi
din familiile lor ºi încredinþarea
lor statului. Amplificarea manifestãrilor neonaziste devine
îngrijorãtoare
pentru
Germania, în mai multe
locuinþe poliþia descoperind
steaguri ºi însemne hitleriste.
Principalul partid neonazist,
NPD, pe care autoritãþile sperã
sã-l interzicã, nu face un secret
din faptul cã urmãreºte “sã
creascã urmãtoarea generaþie
de extremiºti de dreapta”. Pe
teritoriul
Germaniei
funcþioneazã totodatã un grup
de suport numit Stille Hilfe
(Ajutor silenþios), care îi sprijinã financiar ºi juridic pe foºtii
membri ai regimului nazist.
Lidera organizaþiei, Gudrun
Burwitz, este nimeni alta decât
fiica lui Heinrich Himmler
(ºeful suprem al SS), care la 81
de ani conduce ºi un grup nou
apãrut de femei autointitulate
discipole ale lui Hitler, potrivit
Daily Mail. (M.F.)
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