Οι εθνολαϊκιστές ηθικοί
αυτουργοί της επίθεσης στο Χάλε;
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Ευθύνεταικαι αν ναι σε ποιο βαθμό το ακροδεξιό AfD για την πρόσφατη επίθεση στο Χάλε της
ανατολικής Γερμανίας; Ένα κόμμα που δια στόματος του αρχηγού του Γκάουλαντ αποκαλεί
"κουτσουλιά στη γερμανική ιστορία" την εποχή του ναζιστικού ολέθρου και που χαρακτηρίζει το
κεντρικό Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο "μνημείο της ντροπής"; "Μπορεί ο δράστης
του Χάλε να έδρασε μόνος του, αλλά υποκινήθηκε από ένα σύστημα προπαγάνδας, σοβινισμού
και ακροδεξιού μίσους. Και το AfD είναι μέρος αυτού του συστήματος", δήλωσε την Πέμπτη από το
βήμα της γερμανικής Βουλής ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών
Μύτσενιχ, σχολιάζοντας ρατσιστικές αναρτήσεις βουλευτών της Εναλλακτικής για τη Γερμανία με
αφορμή την επίθεση στο Χάλε.

Είχεσχέση με το AfD ο δράστης;
Σεπαρόμοιο ύφος κινήθηκαν οι παρεμβάσεις και άλλων βουλευτών αλλά και του προέδρου της
Βουλής Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος έκανε λόγο για απαράδεκτες
συμπεριφορές. "Ας μην κάνει λες και δεν έχει καμία σχέση", είπε προ ημερών και ο υπουργός
Οικονομικών και αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς.
Στοίδιο μήκος κύματος και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Φιλελευθέρων Μάρκο
Μπούσμαν. Ο δράστης έψαχνε συνειδητά "αποδιοπομπαίους τράγους", όπως είπε στη DW. "Γι΄
αυτό και όλοι εκείνοι που δημιουργούν κλίμα με θεωρίες περί αποδιοπομπαίων τράγων φέρουν
φυσικά ευθύνη για το ότι τέτοιοι άνθρωποι, όπως ο δράστης, ενισχύονται στα πιστεύω τους".
Είναιόμως το AfD όντως συνυπεύθυνο για την αιματοχυσία στο Χάλε; Η ριζοσπαστικοποίηση του
δράστη συντελέστηκε προφανώς μέσα από το διαδίκτυο, ο ίδιος ήταν χρήστης πολλών σελίδων
gaming αλλά και ακραίων φόρουμ. Εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν και τα κίνητρά του. Μέχρι
στιγμής όμως δεν έχει αποδειχθεί ότι είχε επαφές με την Εναλλακτική για τη Γερμανία.

"Ξεκάθαρασυνένοχοι" οι εθνολαϊκιστές
"ΤοAfD είναι όντως ο ηθικός αυτουργός" της επίθεσης και επιπλέον "φέρει την κύρια ευθύνη για
την αναβίωση ενός αντισημιτικού κλίματος" στη Γερμανία, επισημαίνει ο Χανς-Γιοάχιμ Φούνκε,
ένας από τους πιο επιφανείς γερμανούς πολιτικούς επιστήμονες που ειδικεύεται σε θέματα

τρομοκρατίας και αντισημιτισμού. Ο ίδιος διαπιστώνει ξεκάθαρη συνενοχή των εθνολαϊκιστών και
παραπέμπει στα γεγονότα του Κέμνιτς το καλοκαίρι του 2018. Μετά τη δολοφονία ενός νεαρού
από έναν Σύρο, πολιτικοί του AfD είχαν πραγματοποιήσει πορεία μαζί με χούλιγκαν και γνωστούς
ακροδεξιούς. "Ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε μάχη" με την οποία το AfD έφερε
κοινωνική αναταραχή. "Ο δράστης δεν θα προχωρούσε στην πράξη του εάν δεν υπήρχε το
αντίστοιχο περιβάλλον", εκτιμά ο πολιτικός επιστήμονας.
Απότην πλευρά τους ηγετικά στελέχη του AfD αντικρούουν, φυσικά, τις αιτιάσεις. Η βουλευτής του
κόμματος Μπέατριξ φον Στορχ δήλωσε στη DW ότι "είναι παράλογο να καταλογίζει κανείς ευθύνες
στο AfD για τη δημιουργία τέτοιου ρατσιστικού περιβάλλοντος". Η ίδια τις αποδίδει "σε αριστερούς
καλλιτέχνες και συγγραφείς που καταφέρονται κατά του κράτους του Ισραήλ".
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