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Opnieuw zijn bedreigingen uit rechts-extremistische hoek gelinkt aan
de politie in Hessen. Van een politiecomputer in de deelstaat zijn
persoonlijke gegevens opgevraagd van de Duitse actrice en
cabaretière Idil Baydar, die al maanden wordt bestookt met
extreemrechtse dreigbrieven. Dat heeft het Openbaar Ministerie in
Frankfurt bevestigd (geactualiseerd 14:45 uur met aftreden
hoofdcommissaris politie Hessen)
Baydar is de derde bekende Duitse die rechts-extremistische dreigbrieven krijgt
nadat haar persoonlijke gegevens werden opgevraagd op een politiecomputer.
Eerder gebeurde hetzelfde met de linkse politica Janina Wissler en advocate Seda
Basay-Yildiz. Het gaat daarbij om politiecomputers in Wiesbaden en Frankfurt am
Main.
De brieven zijn ondertekend met NSU 2.0, een verwijzing naar de neonaziterreurgroep NSU, die tussen 2000 en 2007 acht mensen met een Turkse
achtergrond, een Griek en een politieagent vermoordde. Basay-Yildiz stond als
advocate slachtoﬀers van de NSU bij. Volgens de krant de taz hebben naast
Wissler ook twee andere politici van Die Linke zulke brieven gekregen.
De deelstaatminister van Binnenlandse Zaken in Hessen, Peter Beuth, spreekt van
een verdenking van een rechts netwerk binnen de politie in zijn deelstaat. Hij
heeft een speciale onderzoeker ingesteld. Die moet nagaan of de bedreigingen uit
de gelederen van de politie komen. Lees meer bij tagesschau.de
Update 14:45 uur: Hoofdcommissaris van de politie in Hessen Udo Münch is
afgetreden in verband met de dreigbrieven. Hij was de afgelopen 10 jaar hoofd
van de politie in de deelstaat. Hij wist al in maart dat er informatie over Wissler
op een politiecomputer was opgevraagd, maar had daar niet op gereageerd.
Deelstaatminister Beuth hoorde pas op 8 juli over deze zaak en dat het inmiddels
om drie gevallen van bedreigingen gaat die aan de politie Hessen worden gelinkt.
Lees meer bij hessenschau.de en tagesschau.de
Vorige maand werd Duitsland opgeschrikt door het bericht dat rechts-extremisme
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diep is doorgedrongen in de gelederen van de elite-legereenheid KSK. Ook in de
rest van het leger blijkt het een groter probleem dan werd aangenomen. De
afgelopen jaren is bij het oprollen van extreem-rechtse terreurgroepen in
Duitsland verschillende keren gebleken dat leden werkten of hadden gewerkt bij
het leger, de politie of de veiligheidsdiensten. Daar konden ze aan wapens komen
en aan informatie die bijvoorbeeld werd gebruikt voor het samenstellen van
dodenlijsten of het versturen van dreigbrieven. Lees meer op Duitslandweb
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