Policja w Nadrenii będzie
ujawniać narodowość sprawców
Policja w Nadrenii Północnej-Westfalii będzie ujawniać
narodowość sprawców przestępstw, jeśli nie będzie co do niej
wątpliwości, zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
tego landu. Decyzje takie są w gestii poszczególnych landów,
na ogół dopuszcza się ujawnianie sprawców przestępstw
najcięższych, albo gdy „ma to związek z przestępstwem” albo
„jest w interesie społecznym”, decyzja Nadrenii jest pierwszą,
pozwalającą ujawniać sprawców wszystkich przestępstw.
Decyzję nadreńskiej policji poparła Rada Prasowa (Press
Council) Niemiec, której zasady postępowania dziennikarskiego
dopuszczają podawanie narodowości sprawców, gdy „podanie
przypuszczalnego związku sprawców lub podejrzanych z
mniejszościami etnicznymi, religijnymi, czy innymi, nie
prowadzi do dyskryminujących uogólnień indywidualnego
przestępczego zachowania”. (g)
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Cottbus chce
antyislamistów

głosować

na

Gdyby wybory do regionalnego parlamentu w graniczącej z Polską
Brandenburgii odbyły się na początku marca, w stutysięcznym
Cottbus wygrałaby antyislamska Alternatywa dla Niemiec (AfD).
Ugrupowanie przeciwne masowej migracji z krajów muzułmańskich

mogłoby liczyć w tym mieście na popracie nawet 30 %
głosujących – wynika z badania niemieckiego instytutu
Infratest. W przekonaniu wielu komentatorów taki wynik to gest
protestu mieszkańców wobec polityki azylowej obecnych władz w
Berlinie. W Cottbus od kilku miesięcy regularnie dochodzi do
konfliktów, głównie między młodocianymi uchodźcami z Syrii a
rdzennymi Niemcami. Z obawy przed protestami władze miasta
zarządziły wstrzymanie osiedlania tam dalszych migrantów.
Pod koniec lutego w Cottbus kilka tysięcy mieszkańców wyszło
na ulice w proteście wobec rosnącej przestępczości migrantów.
W przekonaniu manifestantów miasto jest terroryzowane przez
grupę młodocianych azylantów z Syrii. Dochodziło wielokrotnie
do bójek i incydentów, których ofiarami padali głównie rdzenni
Niemcy. Eskalacja
wydarzeniach przed

nastąpiła w połowie stycznia, po
jednym z centrów handlowych. Grupa

syryjskich nastolatków zachowywała się tam prowokująco wobec
niemieckiego małżeństwa. Kiedy Syryjczycy zażądali od kobiety
zejścia z drogi i okazania im respektu, doszło do szamotaniny,
w której zaatakowali nożem 51-letniego męża kobiety.
Napastnicy, syryjscy azylanci w wieku 14, 15 i 17, lat zostali
zatrzymani przez siły porządkowe i oddani w ręce policji.
Według sondażu Infratest z początku marca, blisko 70 procent
mieszkańców Cottbus uważa, że integracja przybyszy z Bliskiego
Wschodu zakończyła się porażką. Winą za to obarczają główne
partie rzadzące CDU, CSU i socjaldemokratów z SPD. Stąd
zapytani, na kogo głosowaliby w wyborach do Landtagu
Brandenburgii, najczęściej chcieliby poprzeć antymigrancką i
antyislamską AfD. Ugrupowanie to, będące obecnie największą
opozycyjną partią w niemieckim parlamencie, z poparciem ok.
14%, w Cottbus może obecnie liczyć na sympatię blisko 30 %
ankietowanych.
Tymczasem SPD, która w poprzednich wyborach osiągnęła ponad 31
% poparcia, teraz dostałaby zaledwie 15 % głosów. AfD
wyprzedziła także chadecję, na którą dziś w Cottbus
głosowałoby 24 % wyborców, czyli o 5 % mniej, niż jeszcze 4

lata temu.
Ponad 77% z tysiąca osób pytanych w Cottbus w niedawnym
sondażu przez Infratest wyrażało niezadowolenie polityką
azylową rządu Angeli Merkel, nota bene dziś po raz czwarty
wybranej przez większość CDU, CSU i SPD w Bundstagu na
kanclerz Niemiec. Podczas wielkiej demonstracji w centrum
miasta 24 lutego można było zobaczyć liczne transparenty z
napisami: „Stop migracji”, Zamknąć granice, „Masowa migracja
to ludobójstwo” , „Niemcy ‚dadzą radę’ się zlikwidować”.
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