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Vandaag is het proces tegen Beate Zschäpe hervat, dat op maandag 6
mei begon. Samen met Uwe Böhnhardt en Uwe Mundlos vormde zij
neonazi-terreurcel NSU, die negen racistische moorden pleegde. Toen
het bestaan van de NSU in 2011 bekend werd, was de kritiek op de
binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz, die niets gezien
had, groot. Ook werd de roep om een NPD-verbod weer luid. Een
overzicht van de berichtgeving op Duitslandweb:
Proces tegen Beate Zschäpe:
Voorbeschouwing: ‘Belang NSU-proces wordt onderschat’ (2-5-2013)
Minister Westerwelle vreest blamage voor Duitsland bij NSU-proces (10-4-2013)
Duits-Turkse relatie onder druk door NSU-proces en brand in Keulen (3-4-2013)
Boosheid om weigering Turkse journalisten NSU-proces (26-3-2013)
'Neonazi-terreurcel NSU had 129 helpers' (25-3-2013)
Rechtbank laat moordaanklacht tegen NSU-lid Beate Z. toe (1-2-2013)
Gevangenisregime voor NSU-verdachte Beate Z. minder streng (9-1-2013)
Duitsland worstelt met impact NSU-moorden (20-12-2012)
Achtergrond extreem-rechts in Duitsland:
Terreur-expert: 'NSU-terreur past niet in patroon extreem-rechts’ (9-4-2013)
Interview met extremisme-expert van de Bundeszentrale für politische Bildung
(6-12-2012)
Don't mention the war! (3-2-2012)
Duitsland herdenkt slachtoﬀers neonazi-moorden (23-2-2012)
Wat er misging bij de Duitse veiligheidsdiensten (13-1-2012)
Studie Deutsche Zustände: Discriminatie neemt toe (14-12-2011)
Wilhelm Heitmeyer: 'Geweldspatroon extreem-rechts niet onderkend' (8-12-2011)
SPD'er Thierse: 'Duitsers geloven niet in rechtspopulisten' (31-7-2009)
Uniek onderzoek brengt Duits rechtsextremisme in kaart (25-6-2009)
NPD-verbod:
SPD wil NPD-verbodsprocedure via Bondsdag nu kabinet niet meedoet (20-3-2013)
FDP weigert: regering begint toch geen NPD-verbodsprocedure (19-3-2013)
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Bondsraad gaat vragen om verbod op NPD (14-12-2012)
Oud-rechter Constitutioneel Hof waarschuwt voor NPD-verbod (Kort Nieuws,
5-12-011)
Na neonazi-terreur: NPD-verbod onwaarschijnlijk (17-11-2011)
NPD-verbod verdeelt politiek (28-8-2007)
Overig:
Thüringen stopt imago-campagne na neonazi-terreur (Kort Nieuws, 17-11-2011)
Oost-Duitse SPD'er ster van extreem-rechtse NPD (31-1-2011)
Facebookproﬁelen onder vuur door proﬁelen neonazi's (17-4-2009)
Duitse jongeren xenofober dan gedacht (18-3-2009)
Die Zeit begint actie tegen extreem-rechts (6-5-2008)
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