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Ο κίνδυνος νέου χτυπήματος εναντίον Εβραίων είναι "πάρα πολύ υψηλός". 12.000
ακροδεξιοί έτοιμοι να ασκήσουν ένοπλη βία ενώ στο στόχαστρο της κριτικής το
ξενοφοβικό κόμμα AfD. Ενδεχόμενη απαγόρευση ακροδεξιών ομάδων.
Ητρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή της πόλης Χάλε εξακολουθεί να κυριαρχεί στη δημόσια
συζήτηση στη Γερμανία. Σε ολόκληρη τη χώρα χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ
μπροστά από συναγωγές όπως για παράδειγμα στο Βερολίνο, τη Δρέσδη, την Κολωνία ή το
Μόναχο, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους Εβραίους συμπολίτες τους.
Η ακροδεξία εξίσου επικίνδυνη με την ισλαμιστική τρομοκρατία
Παράλληλαπυκνώνουν οι φωνές που ζητούν μια αποφασιστικότερη καταπολέμηση της
ακροδεξιάς. Ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ εκτιμά ότι ο κίνδυνος που

διατρέχουν οι Εβραίοι από τον αντισημιτισμό είναι "πάρα πολύ υψηλός". Σε περίπου 12.000
υπολογίζει τους ακροδεξιούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να ασκήσουν ένοπλη βία. Σύμφωνα με τον κ.
Ζεεχόφερ μια ακροδεξιά τρομοκρατική επίθεση είναι όπως και στην περίπτωση της ισλαμιστικής
τρομοκρατίας "ανά πάσα στιγμή" πιθανή.
Ουπουργός ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα που θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα και θα
αφορούν μεταξύ άλλων την παρακολούθηση ακροδεξιών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και την
ακόμη καλύτερη προστασία εβραϊκών κτηρίων. Επίσης ανακοίνωσε ότι το υπουργείο του εξετάζει
αυτό το διάστημα το ενδεχόμενο της απαγόρευσης έξι ακροδεξιών οργανώσεων.
"Το AfD είναι ο πολιτικός βραχίονας της ακροδεξιάς"
Στοστόχαστρο μιας όλο και πιο έντονης κριτικής βρίσκεται το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για
την Γερμανία (Afd). Ο υφυπουργός Εξωτερικών, ο σοσιαλδημοκράτης Μίχαελ Ροτ χαρακτηρίζει το
AfD ως τον "πολιτικό βραχίονα" της ακροδεξιάς στα κοινοβούλια και ζητά, όπως και η πρόεδρος
της ομάδας των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών στη γερμανική βουλή Αλεξάντερ Ντόμπριντ, την
παρακολούθηση του κόμματος από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Ήδη αυτή η
μυστική υπηρεσία παρακολουθεί απόβ τις αρχές του χρόνου την οργάνωση νεολαίας του AfD
όπως και τη λεγόμενη "Πτέρυγα", μια ακροδεξιά εθνικιστική τάση που εκπροσωπεί το ένα τρίτο
των μελών του κόμματος.
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