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Ophef over Höcke-interview
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De populaire maar radicaal-rechtse AfD'er Björn Höcke heeft met
dreigende woorden een televisie-interview afgebroken. De Duitse
journalistenvakbond DJV stelt in een reactie dat Höcke 'de drempel
tussen democratie en fascistische fantasieën heeft overschreden'.
Een journalist van het programma Berlin Direkt stelde Höcke kritische vragen over
diens taalgebruik, en waarom hij zich bedient van bekende nazi-terminologie als
'Lebensraum' en 'Entartet'. Höcke stelde dat het toeval is dat zijn taalgebruik lijkt
op dat van Hitler. Na een minuut of tien brak de persvoorlichter van Höcke het
gesprek af en vroeg of het opnieuw kon, zodat Höcke zich op de vragen kon
voorbereiden. Dat weigerde de ZDF-journalist. Toen aandringen niet hielp, zei
Höcke dat dat zware consequenties zal hebben. Op een interview hoeft hij nooit
meer te rekenen. „We weten niet wat er komt. Misschien word ik nog een
interessante politieke persoon in dit land", sloot Höcke af. Lees of kijk het hele
interview bij ZDF

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat ein Interview mit dem ZDF
abgebrochen, weil es nicht so lief wie er es erwartet hatte. Er drohte
dem Sender mit „massiven Konsequenzen“. Der Deutsche JournalistenVerband verurteilt diese Drohung. pic.twitter.com/EXN82I6WW6
— tagesschau (@tagesschau) September 16, 2019

Ook over een interview met Höckes partijgenoot Alexander Gauland zondagavond
bij het ARD-programma Bericht aus Berlin wonden mensen zich op op sociale
media. De interviewster was volgens de reacties te weinig kritisch en Gauland
weigerde om vragen van kijkers te beantwoorden. Bekijk het interview bij de ARD
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Das #Sommerinterview von Tina Hassel mit #Gauland zeigt leider, wie
unpräzise Frageformulierungen und unterlassene Einordnungen einem
#AfD-Politiker ermöglichen, eine "Maske der Mäßigung" in solchen
Interviewsituationen zu tragen. Fünf konkrete Beispiele:
pic.twitter.com/GXGXMTuTJ2
— Johannes Hillje (@JHillje) September 15, 2019
En dan was er nog ophef over Herbert Grönemeyer. Die hield tijdens een concert
een vlammend betoog tegen extreem-rechts, buitenlanderhaat en intolerantie.
Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas deelde een video hiervan op twitter
en bedankte iedereen die zich inzet voor het verdedigen van de democratie en
vrije samenleving. Prominente AfD'ers spraken er schande van, Grönemeyer werd
met Goebbels vergeleken vanwege zijn geschreeuw. Een nieuwe ophef was
geboren. Lees meer bij SWR3

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/artikel/33342/ophef-over-hocke-interview

