Tysklands
justitsminister
Maas hævder, angreb i Köln
var forud planlagt
11. januar 2016 – Tyskland er udpeget som mål for etniske
sammenstød ved hjælp af kriminelle miljøer blandt både
udlændinge og indfødte tyskere som agents provocateurs for at
få mere gang i volden. EIR’s stiftende redaktør Lyndon
LaRouche sagde den 5. januar i en indledende vurdering af
truslen mod Tyskland, at man ville finde, at det er »en
britisk imperie-operation«. Man er nu begyndt at finde
forbindelser.
I et interview 10. januar i Bild am Sonntag udtalte den tyske
justitsminister Heiko Maas (SPD) om angrebene nytårsaften,
»Der er ingen, der skal fortælle mig, at dette ikke var
indbyrdes koordineret eller planlagt forud. Vi må omgående
have efterretninger om det her.« Han fremførte også, at antiimmigrantpartiet Alternative für Deutschland (AfD) og den
racistiske gruppe PEGIDA (Patriotiske Europæere imod
Islamisering af Vesten) »synes at have ventet på denne
hændelse«.
Der Spiegel bemærker i sin rapport i går, søndag, om
interviewet med Maas, at politiets undersøgelsesfolk har
efterretninger om en forud planlægning af overfaldene i Köln
nytårsaften.
»Sådanne
’gedulgte’
handlinger
under
massebegivenheder har i årevis fundet sted i Nordafrika og
blev først observeret i Egypten. Under urolighederne på
Tahrirpladsen i Cairo førte de til rædsel over hele verden.
Der havde været flere beskyldninger om, at Mohammad Morsis
Muslimske Broderskabs-regering i Egypten slap kriminelle
bander løs for at angribe og massevoldtage demonstranter fra
oppositionen.«

Politiets foreløbige efterretninger peger på kernegrupper af
unge gadetyve og narkohandlere, der ofte er kendt af politiet,
og som for det meste stammer fra Algeriet og Marokko, som
værende de personer, der blandt de 1.000 fulde, festende mænd
gennemførte tyverierne og de seksuelle overgreb på Kölns
Hovedbanegård den 31. dec./1. jan.
Ugemagasinet Focus fra den 10. januar rapporterede, hvordan
kriminelle grupper uden for byen blev bragt ind til Köln ved
hjælp af de sociale netværk: Sporene, der peger på, at
angrebene i Köln var organiserede, hober sig op. Fortrolige
politirapporter dokumenterer, at nordafrikanske grupper
opfordrede deres landsmænd til at komme til Köln nytårsaften
fra regionen, men også fra Belgien, Holland og Frankrig. Ved
at tilføje de seksuelle overgrab på tyske kvinder, der gik
igennem togstationen, må de, der kontrollerede deployeringen,
klart have vidst – og tilsigtet – den chokeffekt, dette ville
have på provokatører blandt anti-udlændinge ligesindede, såsom
PEGIDA.
Søndag den 10. januar lancerede bander af anti-immigrantbøller
angreb på alle, der så udenlandske ud, i området omkring Köln
Hovedbanegård. Ifølge dagens Kölneravis, Express, lavede en
gruppe af Rocker-motorcykelbander, fodboldhooligans og
udsmidere arrangementer over Facebook med det formål at
lancere menneskejagt i den indre by. Forgængeren for PEGIDA,
Hooligans imod Salafister (HoGeSa) var direkte modelleret
efter anti-immigrant, anti-muslimsk English Defense League
(EDL) (Den engelske forsvarsliga) -alliancen med
fodboldhooligans. En tidligere leder af EDL, Tommy Thompson
(et pseudonym) talte ved PEGIDA-demonstrationen den 9. jan.
med 1.500 deltagere i Köln, der spillede på overgrebene
nytårsaften.
På begge sider er kriminelle netværk kernen i de personer, der
bruges til at optrappe spændingerne, der, hvis de ikke bliver
standset, kunne føre til mere udbredte og blodige
voldsepisoder og sammenbrud i de statslige myndigheder og en

’Weimarisering’. Det er nu op til det tyske politi og den
tyske efterretningstjeneste, samt alle allierede uden for
landet, at finde dem, der kontrollerer den destabilisering,
der nu er i gang, og offentligt nævne dem ved navn.

Foto: Den tyske justitsminister Heiko Maas, 5. januar 2016:
“Gerningsmændene til overfaldene nytårsnat i Köln må
straffes.”

