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RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

Vergonya i contrició. L’Estat ale-
many es va declarar ahir “aver-
gonyit” i va demanar perdó pel
fiasco contra el terrorisme neona-
zi revelat l’any passat. En un acte
solemne, juntament amb famili-
ars de les deu víctimes que el
grup Clandestinitat Nacionalso-
cialista (NSU) va assassinar im-
punement al llarg de sis anys, la
cancellera Angela Merkel va di-
rigir un minut de silenci que va
ser seguit en empreses i oficines.
“Usdemanoperdó”, vadirMer-

kel en un emotiu acte de coreo-
grafia fúnebre escenificat a la
Sala de Concerts de Berlín davant

1.200 convidats i amb deu espel-
mes enceses que representaven
els caiguts: vuit turcs, un grec i
una dona policia.
Merkel va llegir els noms de

cadascun d’ells, assassinats entre
els anys 2000 i el 2006 en sis ciu-
tats alemanyes. Gairebé tots eren
petits comerciants que van ser
assassinats amb trets a boca de
canó. Durant deu anys, la policia
no només va ser incapaç de tro-
bar-ne els culpables, sinó que va
atribuir a revenges mafioses el
que eren accions del principal
grup terrorista registrat al país
des dels anys vuitanta.
Els assassins van enregistrar

els rostres desfigurats de les víc-
times en un vídeo i un grup de

rock neonazi va compondre una
cançó sobre els crims, que la
premsa va despatxar trivialment
com “els assassinats del dóner”,
per aquesta especialitat de men-
jar turcmolt popular a Alemanya.
“Només uns quants van creure

que darrere els assassinats hi
pogués haver terroristes d’extre-
ma dreta; les investigacions es
van dirigir cap a rastres mafiosos,
de droga i fins i tot entre els fa-
miliars de les víctimes –va dir
Merkel, vestida de negre i acom-
panyada de les primeres autori-
tats de l’Estat–. Alguns familiars
han estat injustament sota sos-
pita durant anys, la qual cosa és
lamentable; per això els demano
perdó”.

Les accions del grup NSU van
incloure almenys dos grans
atemptats amb bomba en barris
d’immigrants a Colònia, amb de-
senes de ferits, i una llarga sèrie
d’atracaments. Que el grup –dos
homes i una dona, a més de tota
una sèrie de còmplices, segons
l’estat actual de les investiga-
cions– actués impunement du-
rant una dècada, amb confidents i

membres de la policia política
(BfV), alguns dels quals amb
simpaties neonazis, rondant al
seu voltant, ha revifat l’acusació
que les forces de seguretat estan
“cegues de l’ull dret”.
El retret evoca un fenomen

que té les arrels en la postguerra,
quan, a l’abric de la guerra freda,
els cossos de seguretat i la judi-
catura es van reconstruir amb
infinitat de quadres nazis reha-
bilitats pel seu ferm anticomu-
nisme. La indulgència o ineficà-
cia cap als delictes de l’extrema
dreta, en contrast amb el màxim
zel cap als radicals d’esquerra, ha
estat una constant històrica des
d’aleshores i emergeix crònica-
ment en una difusa continuïtat
burocràtica.
La fi del grupNSU va ser estra-

nya, ja que els dos membres mas-
culins del grup, Uwe Mundlos i
Uwe Böhnhardt, es van suïcidar

]A Dresden hi ha 400
processos en marxa con-
tra persones que van pro-
testar per la manifestació
neonazi del 19 de febrer
del 2011, que se celebra
cada any a la ciutat. La
policia ha examinat un
milió de dades de 50.000
persones per tal d’inves-
tigar antinazis enmig de
protestes del Consell
Central Jueu.

400processosper
protestes antinazis

Davant les famílies. La cancellera alemanya, Angela Merkel, en l’acte de desgreuge a la sala de concerts de Gendarmen
Markt, a Berlín, on va demanar perdó perquè “alguns familiars han estat injustament sota sospita durant anys”

ACTE SOLEMNE

Els assassinats de nou
immigrants són “una
vergonya” per al país,
afirma la cancellera

MICHAEL GOTTSCHALK / AP

D R E S D E N

INVESTIGACIÓ CEGA

“Només uns quants
van creure que els
crims podien ser obra
de l’extrema dreta”

Alemanya passa comptes

“Elsdemanoperdó”
Merkel admet que el terror neonazi ha tingut deu anys d’impunitat

Internacional

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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“No deixarem que ningú interfereixi en els nostres afers”. Vladímir Putin, candidat a
la presidència russa, saluda els milers de seguidors que el victoregen a l’estadi Lujnikí

disparant-se un tret dins
d’una furgoneta que abans
van incendiar, segons la versió
policial. La tercera compo-
nent del grup, Beate Zschäpe,
va fer saltar pels aires l’últim
habitatge dels terroristes,
d’aquesta manera va destruir
moltes proves abans de lliu-
rar-se a la policia.
Els últims vint anys els neo-

nazis han matat 147 persones,
moltes més que els 34 morts
que va causar la cèlebre banda
esquerrana Baader-Meinhof
des que va aparèixer el 1970 i
es va dissoldre el 1998, sense
comptar els 27 activistes que
va deixar pel camí en tirotejos
amb la policia i vagues de fam.
L’historial neonazi afecta

famílies immigrants abrasa-
des a la seva residència; afri-
cans, asiàtics i turcs tirotejats
o colpejats fins a la mort en
estacions de metro, carrers i
passos subterranis; rodamons,
adolescents, dones, ancians,
esquerrans i policies. L’atemp-
tat més gran de la història de
l’Alemanya de la postguerra,

el de l’Oktoberfest de Munic
del 1980, amb tretze morts i
211 ferits, que, segons la versió
oficial, va ser obra d’un soli-
tari, va ser cosa dels neonazis.
L’extrema dreta és el prin-
cipal factor de terrorisme al
país, però tant els mitjans de
comunicació com les decla-
racions de les autoritats dei-
xen entreveure que el prin-
cipal perill procedeix del
radicalisme islamista –que no
ha produït cap gran atemptat
a Alemanya– o de l’esquerrà.
Merkel va prometre ahir

que aclarirà els excessos de
l’NSU i va cridar a “enfortir la
societat civil” davant l’extre-
ma dreta. El dia 9 el Bundes-
tag va aixecar la immunitat a
dos diputats perquè la Fiscalia
de Dresden pugui processar-
los per participar en una pro-
testa antinazi.c

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

Ni tan sols el gol en temps afegit
del CSKA contra el Reial Madrid
de fa tres dies no va arrencar tant
entusiasme i deliri comahir Vladí-
mir Putin davant els milers de se-
guidors que el victorejaven a l’es-
tadi olímpic Lujnikí. En el míting
electoral més gran del primer mi-
nistre rus abans de les eleccions
presidencials del 4 de març, Pu-
tin va apel·lar a les entranyes dels
russos, al més sagrat, el pa-
triotisme, a “defensar la pàtria”.

El discurs polític, al qual, se-
gons la policia, van assistir
130.000 persones, va estar farcit
de referències històriques i mili-
tars, a més d’arengues contra pre-
sumptes amenaces externes. “No
permetrem que ningú interfereixi
en els nostres assumptes interns.
Sortirem vencedors! És una cosa
que duem als nostres gens!”, va
dir Putin sobre una herba més
acostumada a victòries esportives.
Entre les seves enceses parau-

les, Putin va introduir els versos

patriòtics que va compondre al
segle XIX Mikhaïl Lérmontov
per al seu poema Borodinó, on es
descriu la famosa batalla contra
Napoleó el 1812. Segons Putin,
just dos segles després cal “gua-
nyar la batalla pel futur de Rús-
sia”. Putin i els seus aliats acusen
l’oposició més contestatària de
rebre diners dels Estats Units
per debilitar Rússia.
Vestit amb roba informal, un

anorac de plomes negre sobre
un jersei clar de coll alt, Putin in-
tentava explotar la imatge que
es va forjar durant els dos pri-
mers mandats com a cap del
Kremlin, entre el 2000 i el 2008,
quan l’economia russa va créi-
xer empesa pels preus del petro-
li i la veu deMoscou es tornava a
escoltar en fòrums internacio-
nals. Pels seus seguidors, Putin
és garantia d’estabilitat. El mí-
ting va coincidir amb la celebra-
ció ahir del dia del Defensor de
la Pàtria, una jornada no labora-
ble en el calendari rus que va
substituir el dia de l’Exèrcit
Roig de l’era comunista.

L’estratègia de Putin, favorit a
la victòria el 4 de març, passa per
desacreditar els líders de les pro-
testes més importants contra la
seva democràcia dirigida des que
va arribar al poder l’any 2000.
Les manifestacions, organitza-

des per moviments ciutadans i
per partits apartats de les institu-
cions, van començar després de

les eleccions legislatives del 4 de
desembre. Els opositors van acu-
sar de falsificar els resultats el
partit de Putin, Rússia Unida,
que, tanmateix, va tenir un seriós
retrocés i va perdre un terç dels
diputats que tenia a la Duma. Des
d’aleshores, aquesta oposició ex-
traparlamentària ha format una

Lliga d’Electors que canalitza la
protesta principalment a través
d’internet. Ha organitzat tresma-
nifestacions multitudinàries: dos
al desembre i una el 4 de febrer.
La següent cita serà diumenge vi-
nent, 26 de febrer.
Els quatre candidats que s’en-

frontaran a Putin el 4 de març
mantenen les distàncies, i només
l’oligarca Mikhaïl Prókhorov ha
assistit a les marxes anti-Putin,
encara que com a ciutadà de car-
rer i que no ha agafat mai el mi-
cròfon. Els altres tres candidats a
la presidència de Rússia són Ser-
gueiMirónov, del partit socialde-
mòcrata Rússia Justa; l’excèntric
nacionalista Vladímir Jirinovski,
que lidera el Partit Liberal-Demo-
cràtic de Rússia, i el líder del Par-
tit Comunista, Guennadi Ziugà-
nov, que se suposa que quedarà
en segon lloc darrere de l’actual
primer ministre.
Els candidats comunista i na-

cionalista també van fer ahirmí-
tings polítics, amb una afluència
de 2.500 i 3.500, respectiva-
ment.c

A TRETS i A COPS

Els neonazis han
matat 147 persones
a Alemanya els
últims vint anys

YURI KADOBNOV / AFP

Unaexcursió
a l’acte electoral

deMoscou

El presidenciable rus
mira de desacreditar
els promotors de les
protestes més fortes
en contra seu

MÉS QUE ELS ISLAMISTES

Contra la impressió
general, l’extrema
dreta és el primer
factor de terrorisme

EUSEBIO VAL
Roma. Corresponsal

El Tribunal Europeu de Drets
Humans va condemnar ahir Ità-
lia per haver retornat a Líbia
200 immigrants –somalis i eri-
treus– interceptats en alta mar,
a 35milles al sud de l’illa deLam-
pedusa, elmaig del 2009. La sen-
tència, aplaudida per les organit-
zacions humanitàries, estableix
jurisprudència i pot marcar un

abans i un després en la política
migratòria dels països europeus.
Segons els jutges d’Estras-

burg, Itàlia va violar el principi
de no retornar persones a llocs
on són susceptibles de ser vícti-
mes de tortura o tracte degra-
dant, va impedir que presentes-
sin un recurs judicial per ser re-
fugiats polítics i va vulnerar la
norma de no efectuar expulsi-
ons col·lectives.
Com a compensació pels per-

judicis soferts, el tribunal va or-
denar que Roma pagui a 22 dels
immigrants –gairebé tots els que
van poder ser posteriorment
identificats a Líbia gràcies al
Consell Italià per als Refugiats
(CIR)– una quantitat de 15.000
euros a cadascun.
“Valorarem amb atenció

aquesta sentència, que ens farà
pensar i repensar les nostres po-
lítiques d’immigració”, va decla-
rar elministre de Cooperació In-

ternacional i Integració, Andrea
Riccardi. Aquest laic molt ben
connectat amb el Vaticà va ser el
fundador de la Comunitat de
Sant Egidi, que es distingeix per
la solidaritat amb els immi-
grants. L’organització va emetre
un comunicat en què es va felici-
tar de manera vehement per la
sentència. La va qualificar de
“decisió històrica que pot també
contribuir a reduir el nombre de
les víctimes al Mediterrani: al-
menys 1.500 només el 2011”. La
Comunitat de Sant Egidi va re-
cordar que molts dels immi-
grants retornats a Líbia en el cas
jutjat a Estrasburg van ser vícti-
mes de la violència de retorn al
país nord-africà i d’altres van

morir en nous intents per arri-
bar a Itàlia.
Pel partit Itàlia dels Valors

(IdV), “la sentència confirma,
una vegada més, que el govern
Berlusconi ha alimentat el racis-
me i la xenofòbia”. Segons Leolu-
ca Orlando, portaveu d’IdV,
“amb el seu govern, que volia
llançar canonades contra els im-
migrants, el nostre país no va es-
tar mai a Europa”.
Elministeri italià d’AfersExte-

riors va afirmar que laMarina, la
Guàrdia Costanera i la Guàrdia
de Finances han salvatmoltes vi-
des al Mediterrani i han actuat
conforme a les obligacions inter-
nacionals, però respecta la sen-
tència i l’analitzarà en detall.c

]Tot i que bona part
dels assistents són mos-
covites, els mítings pro-
Putin es nodreixen tam-
bé de seguidors vinguts
de fora. Hi arriben en
viatges organitzats per
empreses, sindicats i al-
tres estructures que
s’agrupen al Front Popu-
lar, un òrgan creat per
Putin l’any passat. Els
mitjans crítics denun-
cien que algunes empre-
ses amenacen o paguen
als treballadors perquè
vagin a aclamar l’home
fort de Rússia. Segons
Ràdio Svoboda, ahir van
arribar amb tren des de
Iekaterinburg 700 treba-
lladors de les indústries
dels Urals. Després es
van traslladar al míting
amb autobús.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR Putin crida a “defensar la pàtria” en
el seumíting de campanyamés gran
El favorit a les eleccions del 4 demarç clama contra les “amenaces externes”

Itàlia, condemnadaperhaver retornat
aLíbia immigrants interceptats almar
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