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Duitsland staat stil bij de moord op
CDU-politicus Lübcke
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Een jaar na de moord op de regionale CDU-politicus Walter Lübcke
staat Duitsland stil bij zijn dood. Lübcke werd op 2 juni 2019 bij zijn
huis in Kassel (Hessen) doodgeschoten door een rechts-extremist.
De schok in Duitsland was groot toen bleek dat de verdachte Stephan E. rechtsextremist was. De moord toonde het gevaar van de neonazi-netwerken die in
Duitsland actief zijn. Rechts-extremisme is "een groot en serieus te nemen gevaar
voor onze samenleving”, reageerde minister van Binnelandse Zaken Seehofer
(CSU) vorig jaar.
Een openbare herdenking voor Lübcke is er vandaag vanwege de coronapandemie niet. Wel stonden politici in heel Duitsland maandag al stil bij de moord.
De minister-president van Hessen Volker Bouﬃer (CDU) legde een krans op
Lübckes graf. Minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) noemde de moord
een 'aanslag op de democratie' en een 'zware slag'. Ze riep op tot
een doortastend optreden tegen extreemrechts. In Berlijn werd Lübcke symbolisch
herdacht door voor één dag een straatnaam naar hem te vernoemen. Lees meer
bij Allgemeine Zeitung, Deutschlandfunk en RBB24
De rechtszaak tegen neonazi Stephan E. begint waarschijnlijk op 16 juni in
Frankfurt. E. handelde volgens het OM met een rechts-extremistisch motief. Hij
was jarenlang bekend bij de veiligheidsdiensten als gevaarlijke rechts-extremist
en verschillende keren veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Na zijn arrestatie
bekende E. dat de moord een reactie was op Lübckes pleidooien voor de opvang
van vluchtelingen. Later trok hij zijn bekentenis weer in. Eind april werd E.
oﬃcieel aangeklaagd voor moord. Er is ook een aanklacht ingediend tegen
medeverdachte Markus H. Lees meer bij Tagesspiegel

„Er hat immer deutlich gemacht, was unser Land ausmacht“: Hessens
Ministerpräsident Volker #Bouﬃer legte heute am Grab von Walter
#Lübcke einen Kranz nieder und sprach mit der Familie des
Verstorbenen. (Foto: Andreas Fischer) pic.twitter.com/2zbJX6KXRr
— Dr. Hans Helmut Horn (@horn_helmut) June 1, 2020
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