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En mördad lokalpolitiker. En 
dödslista med ytterligare 
25 000 politiker. På kort tid 
har fl era högerextrema ter-
rorceller avslöjats i Tyskland. 
Nu sprider sig både oro och 
varningar för ytterligare dolda 
hot mot samhället. 

Den 1 juni i år mördades den 
65-årige tyske lokalpolitikern 
Walter Lübcke med ett skott i 
huvudet, utanför sitt eget hus 
nära staden Kassel, i delstaten 
Hessen. Lübcke var en stats-
tjänsteman och regional ordfö-
rande i det kristdemokratiska 
regeringspartiet CDU. I mitten 
av juni arresterades den 45-åriga 
gärningsmannen Stephan Ernst. 
Han har erkänt mordet och 
motiverat det med att Lübcke 
visade stöd till fl yktingarna som 
anlände till Tyskland hösten 
2015. Ernst har en lång bakgrund 

i den nynazistiska vit makt-
miljön.

Mordet på Lübcke är första 
gången under landets efterkrigs-
historia som en högre politiker 
dödas i ett politiskt attentat. 
Dådet har skakat om Tyskland 
och skapat stor debatt om den 
fara som militanta högerextre-
mister utgör i landet. Många an-
ser också att det är den hatiska 
retoriken från främlingsfi entliga 
rörelser som Pegida, och det hö-
gerextrema partiet Alternativ för 
Tyskland, som gör att militanta 
krafter idag känner medvind. 

– Vi har alltid haft en höger-
extrem miljö här i Hessen. I Kas-
sel har nazistgruppen Combat 18 
varit väldigt aktiva och Stephan 
Ernst har tillhört dem. Från 
utsidan har det sett ut som att 
denna miljö blivit mindre aktiv, 
eftersom de knappt anordnar 
några vit makt-konserter och 

offentliga möten längre. Men 
mycket mer sker i sociala medier. 
Högerextremisterna har också 
sammanstrålat med huligan-
miljön och kampsportsmiljön. 
Allting har blivit mycket slutet, 
berättar Tina Dürr som forskar 
om högerextremism vid Demo-
kraticentret på Phillippsuniversi-
tetet i Marburg, Hessen.

Attackerar asylvänner

Å ena sidan kom mordet på 
politikern Lübcke därför som 
en överraskning. Å andra sidan 
har det skett en markant ökning 
av antalet hot och attacker mot 
tyska politiker som arbetar med 
asylfrågor, har en humanitär syn 
på fl yktingpolitiken, eller bara 
är engagerade i det som på tyska 
kallas för ”välkomstkulturen”, 
för nyanlända i landet. 

Tina Dürr tror att det är fjol-
årets händelser i den östtyska 
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Walter Lübcke 
mördades utan-
för sitt eget hus. 

staden Chemnitz, som har radika-
liserat den högerextrema miljön 
till att ta till ännu mer våldsam-
ma metoder. I augusti 2018 greps 
två kurdiska män misstänkta för 
att ha knivmördat en ung tysk 
man. Det ledde till fl era dagar av 
kravaller och marscher av höger-
extremister i staden.

– Chemnitz blev en vatten-
delare för den högerextrema 
miljön. Att de kunde ta över en 
hel stad och marschera i fl era da-
gar gjorde stort avtryck, eftersom 
de fi ck dem att känna att de inte 
längre är en minoritet. Även om 
de förstås ännu är det, säger Tina 
Dürr.

Nazistiska celler

I bästa fall är gärningsmannen 
Stephan Ernst bara en ”ensam 
galning” som blivit uttråkad när 
de lokala vit makt-konserterna 
tystnade. En så kallad ensam-

De försöker 
 aktivt bygga upp 
ett dolt nätverk 
inom säkerhets-
apparaten. Det här 
är nytt och mycket 
farligt.
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varg, som begår ett terrordåd 
på helt egen hand. Men stats-
vetaren Gideon Botsch, expert 
på tysk högerextremism vid 
universitetet i Potsdam, menar 
att det mesta istället pekar på att 
Ernst tillhörde en underjordisk, 
nazistisk terrorcell. 

– Det fi nns tre olika typer av 
högerextrema terrorister. Den 
första är ensamvargarna, den an-
dra typen är aktivistgrupper som 
utför spontant men lågintensivt 
våld. Den tredje är nätverk av 
nära sammanslutna individer 
som utför attentat. Och det ser 
ut som att mordet på Lübcke var 
ett terrordåd organiserat av en 
nynazistisk cell. 

Sådana har Tyskland sett 
förut. 2011 avslöjades den nazis-
tiska cellen NSU, Nationalsozia-
listischer Untergrund, ha begått 
en serie bombdåd och mord på 
åtminstone tio migranter och 

Tina Dürr ser att den högerextrema 
miljön har förstärkts, både genom 
att knyta band till huliganer och 
kampsportsmiljön, och genom fjolår-
ets kravaller i Chemnitz.  BILD PRIVAT

Gideon Botsch varnar för en ny 
strategi från underjordiska nazistcel-
ler, som nu går ut på att infiltrera den 
tyska säkerhetshetsapparaten. 

BILD KARLA FRITZE

Många anser att det är den hatiska re-
toriken från främlingsfientliga rörelser 

som Pegida, och det högerextrema 
partiet Alternativ för Tyskland, som 

gör att militanta krafter idag känner 
medvind.  BILD TT

Att de kunde ta 
över en hel stad 
och marschera 
i � era dagar gjorde 
stort avtryck.

en polis. Gideon Botsch förkla-
rar att NSU-ledarnas självmord 
försvagade denna miljö och 
dessutom ledde till att polisen 
fi ck upp ögonen för den. Andra 
celler gick djupare under jorden, 
blev mindre aktiva. Men nu har 
de åter organiserat sig. 

25 000 på dödslista

I samma veva som mordet på 
Lübcke uppdagades så avslöja-
des även ett högerextremt nät-
verk vid namn Nordkreuz, som 
hade tagit fram en ”dödslista” 
på närmare 25 000 politiker som 
ingått i mottagandet av fl yk-
tingar 2015. När polisen gjorde 
arresteringar av det trettio man 
starka nätverket upptäcktes att 
Nordkreuz hade vapen och hade 
beställt liksäckar och kalk. Det 
uppdagades även att Nordkreuz 
hade förgreningar in i både den 
tyska försvarsmakten och poli-

sen, och hade fått sin data och 
adressuppgifter till politikerna 
från poliskällor.

Gideon Botsch menar att 
detta avslöjande pekar på att en 
ny, fjärde typ av högerextrem ter-
rorist håller på att bildas. Den är 
snarlik den tredje, där NSU och 
Ernst ingår. Men det nya som 
Nordkreuz visar är att militanta 
högerextremister nu även bildar 
nätverk inom säkerhetsmyndig-
heterna. Det är ett fenomen som 
inte har observerats sedan strax 
efter det andra världskriget.

– De här är förstås ännu mi-
noriteter, mycket små gruppe-
ringar. Vi talar inte om en hemlig 
armé eller folk som förbereder 
en statskupp. Men de försöker 
aktivt bygga upp ett dolt nätverk 
inom säkerhetsapparaten. Det 
här är nytt och mycket farligt, 
eftersom Nordkreuz hade till-
gång till väldigt viktig informa-

tion om sina ”politiska fi ender”, 
säger Gideon Botsch. 

Dessutom är varken de 25 000 
politikerna eller Walter Lübcke 
några högprofi lerade politiker. 
Det är lokala tjänstemän och or-
ganisatörer. Om högerextremis-
terna nu är beredda att attackera 
de vanliga människor som är 
engagerade i civilsamhället och 
den politiska driften av landet, så 
kommer det här att skapa en ny 
slags rädsla, tror Gideon Botsch. 

– Konsekvenserna måste 
bli att underrättelsetjänsten 
förbättrar sitt arbete med infor-
manter. Det har visat sig vara det 
bästa sättet för att skada sådana 
här gruppers verksamhet. Och 
det viktigaste av allt är att vi i 
den demokratiska majoriteten 
står samman i solidaritet och 
visar vilka som tillhör minorite-
ten i det här landet. 

JOAKIM MEDIN 


