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Det tyske efterår
I dag erkender han, at han og
gruppen led af storhedsvanvid.

Jørgen Møllekær 	 jm@fla.de
Følg chefredaktøren på Twitter:
@JM_Flensborg
»Der deutsche Herbst«.
RAFs terror-regime, der kulminerede for nu 40 år siden i 1977, er et
grufuldt kapitel i den tyske efterkrigs-historie. Nogle uger og måneder alle nulevende indbyggere i Tyskland på 50+ stadig kan få dybe kuldegysninger over. Også i Sydslesvig
var det mørke efterår særdeles synligt. Ved grænseovergangene til Danmark stod maskingevær-bevæbnede
tyske politibetjente som følge af de
voldsomme drab og kidnapninger.
Først mordet på rigsadvokaten Buback i foråret 1977 og i juli drabet
på bankmanden Jürgen Ponto, som
var rådgiver for forbundskansler
Helmut Schmidt. RAF ville omstyrte
det vesttyske demokrati, som man
opfattede som ærkekapitalistisk og
endda tildels fortsat med gamle nazister i ledende poster. Mens Bubackmordet var tænkt som en advarsel,

skulle Ponto have været bortført,
men det gik galt. Derfor satte RAFs
såkaldte anden generation en ny
makaber trumf på den 5. september. I et forsøg på at få frigivet RAFs
overlevende grundlæggere, der alle
sad fængslet i Tysklands topsikrede
fængsel i Stammheim ved Stuttgart,
bortførte RAF-terroristerne arbejdsgiver-formanden med den nazistiske fortid, Hanns Martin Schleyer.
I Der Spiegels nyeste udgave fortæller en af terroristerne, Peter-Jürgen
Boock, i et langt interview henover
ti sider om detaljerne i overgrebene.
Boock var med til koldblodigt at nedskyde Schleyers chauffør og tre bodyguards fra politiet. En af livvagterne
blev ramt af 60 projektiler. Boock siger i dag, at han fortryder alt. At intet retfærdiggør drab på andre mennesker. At han selv har forsøgt at tilbyde ofrenes familier møder for at si-
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tvinge forbundskansler Helmut Schmidt til at inddrage andre statschefer fremfor enerådigt at køre med
hård hånd mod terroristerne. Håbet var, at Schmidt, når han nu selv
nægtede, af andre kunne overtales til
indrømmelser. Målet om at få frigivet sin mentor Baader og de andre
RAF-terrorister fra Stammheim lykkedes som bekendt ikke. De tyske
sikkerhedstyrker fra GSG9 befriede
det kaprede flys besætning og passagerer, omend flyets kaptajn blev
dræbt af PFLP. RAFs top begik derpå
kollektivt selvmord i fængslet. Boock
beskriver, hvordan han på det tidspunkt opholdt sig i Bagdad sammen
med ni andre fra RAFs inderkreds.
De bildte sig selv ind, at Baader og
to andre i virkeligheden var blevet
myrdet af NATO eller en vestlig efterretningstjeneste. Som modsvar blev
Schleyer det følgende døgn kørt ud i
en skov og skudt. Og Tysklands mørkeste efterår siden 1945 ebbede ud.
Boock fortsatte i første omgang. Han
selv blev anholdt i begyndelsen af
80erne og har afsonet 17 års fængsel. I dag erkender han, at RAF led
af »storhedsvanvid, hvis man skal
beskrive det mildt.« At han fortryder alt. Ikke nogen trøst for dem, det
ramte. Men som samfund godt at vide.

Der deutsche Herbst.
Jedem über 50 kommt weiterhin das Gruseln, wenn man sich
auf die Monate September und
Oktober 1977 erinnert. 40 Jahre danach publiziert Der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe über 10 Seiten ein Interview
mit einem der damaligen Täter: Peter-Jürgen Boock, 1951 in
Garding geboren, erschoss mit
anderen Schleyers Leibwächter
und nahm massgeblich an der
43 Tage andauernden Entführung teil. Im lesenswerten Interview beschreibt er im Detail das
Vorgehen. Welche Motive er und
seine extremen RAF-Komplizen
hatten. Damals vernebelt geistig
wie auch durch Drogen, hatte
er keine Zweifel. Es galt die kapitalistische BRD umzustürzen.
Heute im Alter von 65, bereut
er alles. Was er getan hat, sei
durch nichts zu rechtfertigen.
Das wird die Familien der Opfer
nicht trösten. Für alle anderen
ist dennoch gut nachzulesen,
dass die RAF trotz insgesamt 33
Tötungen ihrem politischen Ziel
niemals nahe kam. Die Angst,
die die gesamte deutsche Gesellschaft ausgesetzt war, war sozusagen der grösste Sieg der RAF.
Verwirrte junge Menschen, die
sich treiben liessen.

Derfor ville jeg ikke stemme på Merkel
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ge undskyld. Boock, i dag 65 år, blev
født i Garding i Sydslesvig. En barndom præget af opgør med en far, der
havde været nazist under krigen.
Som kun 16-årig flygtede den unge
Boock til Holland, blev anholdt for
narkobesiddelse, forsøgte selvmord
og blev anbragt i flere forskellige
børnehjem. Her mødte han flere andre utilpassede unge, der senere blev
terrorister, blandt andre Andreas Baader - den ene halvpart i RAFs forløber: Baader-Meinhof-gruppen. Boock
blev straks fascineret af den otte år
ældre Baader og sluttede sig hurtigt
til det spirende venstre-ekstremistiske miljø omkring Baader i Frankfurt.
I Der Spiegel skildrer Boock detaljeret, hvordan bortførelsen af Schleyer
blev gennemført. Hvordan han selv
senere i forløbet var med til at godkendte, at PFLP-kollegerne bortførte Landshut-flyet. Med det formål at
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Bo Torp Pedersen, København.
Erik Boel (Flensborg Avis lørdag d.
26. august) – og mange andre – mener, at Angela Merkel er den »rolige
hånd« og det »sikre bud«, når det gælder en kommende tysk kansler.
Det er meget muligt, at Merkel efter valget til Forbundsdagen igen
bliver kansler, men hvilken politik
vil en regering ledet af Merkel føre?
Merkels utrolige held er, at nogle politiske sager glemmes utrolig hurtigt.
Det er ikke længe siden, at Merkel (midlertidigt) åbnede grænserne
under parolen »Wir schaffen das« og
med en pludselig brug af kristelig
fernis over hendes politiske valg. Et
ukendt antal fremmede fik adgang
til Tyskland og Europa, iblandt dem
et ukendt antal med en terrorist i
maven.
Dertil kommer den tragiske virkning af Merkels anvarsløse handling,
at talløse mennesker og menneskehandlere fik det indtryk, at nu var
der fri adgang til Tyskland og andre
lande, der måtte flyde med mælk og
honning.
Merkel hævder ikke at have fortrudt, men har siden forsøgt at lappe
på den ulykke, hun forårsagede, men
resultatet blev blot en ny uansvarlig
handling, nemlig handelen med Tyrkiet, hvis despotiske leder hermed
fik foræret lejligheden til at afpresse Tyskland og EU. Nu er Tyskland

og EU magtesløse med hensyn til at
redde de mennesker inden for Tyrkiets grænser, som regimet fængsler
og udrenser. Nu har det tyrkiske regimes fået smag for at skaffe sig politisk indflydelse i vore lande via de
store tyrkiske befolkningsgrupper.
I den aktuelle valgkamp udbredes
det indtryk, at det tyske samfunds
økonomi er god, og der er heller
ingen tvivl om, at den meget loyale Wolfgang Schäuble har gjort det
godt.
Men selv om nogle økonomiske
nøgletal ser fine og bedre ud end i
mange andre europæiske lande, er
der stadig et stort antal »almindelige« tyske borgere, som må knokle i
to job for at få hjemmets økonomi til
at hænge sammen.
SPD fik en form for mindsteløn
presset igennem i koalitionsregeringen, og SPD fik i det hele taget forbavsende meget af sin politik igennem, men Sigmar Gabriel modtog af
uforståelige årsager kun utak herfor.
Kanslerkandidat Martin Schulz går
videre og udpeger den sociale uretfærdighed som et vigtigt angrebspunkt, selv om én af hans støtter, Altkansler Gerhard Schröder, bærer en
del af skylden herfor.
Engang gik CDU til valg på et klart
liberalt-borgerligt økonomisk program, men siden da er alle Merkels
rivaler, som ønskede at gå i den retning, gået ud af aktiv politik. Hvad
Merkel egentlig vil, står uklart. Nu

taler hun og hendes valgplakater om
et land, som man synes om at leve i.
Javel, men hvordan skal det land indrettes?
Den »rolige hånd«, som er blevet
Angela Merkels vigtigste offentlige
image, er i virkeligheden en opportunistisk tilpasning til dér, hvor magten ligger. Den såkaldte ro er en tøven med at tage politisk stilling til
tidens brændende spørgsmål – grænseåbningen er den store undtagelse.
Merkel har ikke et personligt synspunkt, men afventer hvilken vej vinden blæser. Næste gang grønt eller
gult?
Sammenligner man Angela Merkel
med Joachim Gauck – den nu afgåede præsident, som også er vokset op
i DDR – bliver personlighedsforskellene iøjnefaldende. Ingen kan tvivle
om Gaucks ranke oppositionsholdning over for det uretmæssige DDR
regime. Hos Merkel havde karrieren prioritet, så præstedatteren blev
medlem af det militante og ateistiske
FDJ.
Jo, alle politikere vil have magt og
indflydelse, men en kansler fortjener
ikke respekt, fordi hun evt. slår alle
rekorder i kanslerlevetid.
En kansler fortjener respekt, fordi han eller hun har en klar politik,
som han eller hun vil kæmpe for
magten til at gennemføre.
Derfor ville jeg ikke stemme på
Merkel.

DR pisser på licensbetalerne
Svend H. Pedersen, Krusaa
G=genudsendelser - og dem får seerne dagligt præsenteret i en lind,
ulidelig og irriterende strøm! (og
de »private« betalingskanaler pisser lystigt med)!
Og ingen gør åbenbart noget for
at komme uvæesnet til livs.
Det er forstemmende om aftenen at se DR-ramasjang & co. vi-

se sovende, snorkende dukker og
personer samt at bringe TV fra et
kælderlokum, hvor toiletrullerne
lystigt triller rundt i »katakomberne« dannende kæmpeserpentiner hvilket spild af licenspenge!
Og DR's folketingskanal bringer
et hav af gamle transmissioner fra
Christiansborg fra år tilbage - hvilket spild af licenspenge!
I stedet kunne man bruge kanalen til at bringe live-stof fra andre

landes parlamenter; f.eks. om og
med Trump, the »fake« president,
som driver verdens største realityshow, m.v.
Men disse tiltag kræver en vilje fra Folketinget og DR-ledelsen,
samt at DR-folket får hænderne op
af lommen, for de kan jo godt.
PS! Hvorfor genudsender man ikke
Dallas, som man i sin tid snød seerne for ca. sidste halvdel af ?

