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La policia alemanya va destruir dades
sobre el grup de neonazis assassins
Desapareixen informes sobre la banda que va matar nou immigrants

RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

L’escàndol que envolta la cèl·lula terrorista més activa i perillosa de l’Alemanya de l’última dècada, l’anomenada Clandestinitat Nazi (NSU), no deixa d’augmentar. Ara se sap que una setmana després del descobriment
de la cèl·lula i del suïcidi de dos
dels seus tres membres, el 4 de
novembre de l’any passat, la policia secreta va destruir informació vital sobre el cas.
Així ho ha reconegut el cap de
l’oficina d’investigació criminal
(BKA), Jörg Ziercke, màxim responsable policial, davant una comissió d’investigació del Bundestag, els membres de la qual s’han
quedat bocabadats. Set arxivadors que contenien informació
reunida al llarg de sis anys per la
policia política (BfV), central i regional, així com de la intel·ligència militar (MAD) sobre l’escena
neonazi de la regió de Turíngia,
a l’est d’Alemanya, van ser destruïts sense raó aparent poques
hores abans que haguessin de
ser lliurades a les autoritats judicials.
Els arxivadors tenien la informació recollida entre 1997 i
2003 sobre la Thüringer Heim-

El 4 de novembre del 2011,
després d’un atracament a la
ciutat d’Eisenach, Mundlos i
Böhnhardt, els dos homes de la
cèl·lula, van ser trobats morts
per ferida de bala dins de la seva camioneta. La versió oficial
va ser que es van suïcidar davant la seva detenció imminent.
El mateix dia Beate Zschäpe va
fer volar l’habitatge que el grup
utilitzava a la localitat de Zwickau i el 8 de novembre es va lliurar a la policia.
A la camioneta es va trobar
l’arma amb què es va matar la dona policia el 2007, i entre les restes de l’habitatge va aparèixer la

“Hi havia en l’entorn
del grup d’assassins
un infiltrat de la
policia?”, planteja
la premsa de Berlín

La imatge d’alguns dels immigrants assassinats encapçala una manifestació antifeixista a Berlín

taschutz (THS), l’associació neonazi d’aquella regió –farcida d’infiltrats i col·laboradors de la policia– de què va néixer la cèl·lula
terrorista NSU, autora de nombrosos atemptats. La cèl·lula estava composta per tres joves:
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt
i Beate Zschäpe. El mateix cap

de la THS, Tino Brandt, era informant de la policia. Als arxivadors hi havia les dades facilitades pels informants sobre les activitats del grup.
Al llarg d’una dècada,
Mundlos, Böhnhardt i Zschäpe
van assassinar nou immigrants i
una dona policia, van atracar ca-

AFP

torze bancs i van perpetrar dos
atemptats amb bombes en barris amb gran presència d’immigrants que van ocasionar desenes de ferits, sense que la policia aconseguís relacionar tot
aquests crims, ni identificar-ne
els autors ni les seves motivacions polítiques.

pistola utilitzada en els nou assassinats d’immigrants comesos
entre el 2000 i el 2006. Quatre
dies després que Zschäpe es lliurés, la policia del BfV va destruir
els set arxivadors que contenien
la informació dels infiltrats.
Aquesta seqüència desconcertant alimenta les conjectures sobre si els terroristes eren a la nòmina de la policia, o sobre una
zona grisa que es perfila entre activitats criminals i col·laboració
o infiltració de la policia en elles.
“Pertanyia alguna persona de
l’entorn del grup d’assassins a
les fonts del servei secret?”, es
preguntava divendres el diari
berlinès Die Tageszeitung.c
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