Nytårsnat i Köln: Lige hvad
fremmedhaderne havde ventet på
To billeder satte i efteråret 2015 deres præg
på den europæiske flygtningedebat. Det
første var den druknede syrisk dreng på en
tyrkisk badestrand. Billedet vakte stor
medfølelse, udløste hjælpsomhed hos
tusindvis af frivillige overalt i Europa, i et hidtil
uset omfang, men også voldsom vrede hos
mange borgerligt sindede, der tog skarpt
afstand fra egne partiers holdning til
flygtningene.
Det næste billede kom blot få måned efter.
Det viste hvordan kvinder nytårsaften måtte
løbe spidsrod mellem en stor gruppe mænd
foran banegården i Köln: Røverier, seksuelle
krænkelser, og intet politi til at beskytte
kvinderne mod den rå gadevold.
Det blev det sidste billede, der vandt. "Köln"
blev med ét et begreb, og et symbol på (en
postuleret) indvandrervold, på kvindeforagt,
og på statens afmagt.

Hvad skete der?
Flere hundrede kvinder blev nytårsnat foran
banegården i Köln, udsat for en kombination
af røveri, seksuelle forulempelser og anden
grov vold. Gerningsmændene var yngre
mænd, primært fra Nordafrika, og
Mellemøsten. Da politiet var underbemandet,
og ikke tilkaldte assistance, havde
gerningsmændene let spil.
Lignende hændelser fandt sted samme nat i
andre storbyer: Dûsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Frankfurt osv. I alt blev der anmeldt
ca. 650 overfald og røverier i tolv tyske
delstater. Desuden blev der rapporteret om

lignende hændelser i Kalmar, Oslo, Helsinki,
Zürich, Salzburg og Wien. Der var
udelukkende tale om et storbyfænomen,
mens der ingen anmeldelser var fra mindre
bysamfund eller fra landområder.
Hændelserne i Köln var ikke de første af sin
art. Tysk politi har kendskab til flere lignende
overgreb fra de senere år. Det nye er
omfanget af overgrebene, at de finder sted i
så mange byer på én nat, og at det i Köln
sker midt i byen, foran hovedbanegården og
domkirken.
Hvem gjorde det?
Ifølge politiets oplysninger er
gerningsmændene 17-30 år. De fleste
stammer fra Algier, Marokko og Tunis. Hertil
kommer en håndfuld tyskere, et par syrere,
og fra Balkan. Mange opholder sig illegalt i
landet, arbejder sort, og er enten hjemløse,
eller lever fra dag til dag i flygtningehjem.
Gruppen af unge nordafrikanere har længe
voldt myndighederne problemer. Hidtil har det
mest været småkriminalitet, så derfor har de
ikke fået den store opmærksomhed. Dette
har nu ændret sig. Knap halvdelen af unge
fra Magreb-landene, som Kölner-politiet
kender, har været i fængsel. Det tilsvarende
tal for syriske asylansøgere, ligger under 1
pct.
De mange ensartede hændelser rejser
spørgsmålet, om der er tale om en egentlig
organisering. Dette er dog ikke efter det tyske
Forbundspolitis (BKA) opfattelse; organiseret
kriminalitet fordrer nemlig, at der er faste
mønstre eller strukturer.
Snarere er der tale om personer, der tilhører
de samme sociale grupper, og som
kommunikerer indbyrdes via Facebook,
Twitter osv., hvor de har opfordret hinanden
til "at komme til Köln, for nu skal vi have fest".
Der er ingen henvisninger til hvad der senere
kom til at ske, det indikerer, at overgrebene
er sket spontant, og under indflydelse af
alkohol, hash eller andet.
Samy Charchira, socialpædagog, og medlem
af den Tyske Islamkonference siger om disse

unge "fordømte her på jorden": "De unge
nordafrikanere fra Maghreb-landene er
rodløse, de er på evig vandring fra det ene
EU-land til det andet. Nogle har været
undervejs i op til en halv snes år, før de
kommer til Tyskland. Tidligere blev de kaldt
gadebørn. Det er nøden og de manglende
fremtids-udsigter i deres hjemlande, der har
sendt dem til Europa i håb om et bedre liv. De
fleste kommer fra sikre lande, og kan derfor
ikke søge asyl i EU. Det er omsonst at udvise
dem - for de kommer blot tilbage på et senere
tidspunkt og under andre navne - så må vi
forsøge, at integrerer dem, ellers vil
kriminalitet og en illegal tilværelse fortsat
være deres eneste alternativ".

selvforsvarsgrupper. Der blev hamstret
peberspray, videokameraer, schæferhunde,
og små skydevåben (det er ret nemt i
Tyskland). Andre steder meldte kvinder sig til
kurser for at lære selvforsvar. For når politiet
nu ikke kunne hjælpe - som det var sket i
Köln, hvor der var alt for få på vagt
nytårsaften - så måtte borgerne jo hjælpe sig
selv.
(Den manglende tilstedeværelse af politi
nytårsaften i såvel Köln som i andre byer
landet over skyldtes, at der er sket store
reduktioner af politistyrken i de senere år - i
overensstemmelse med det liberale
samfunds krav om en mindre stat. Siden
2005 er den tyske politistyrke blevet
reduceret med ca. 10.000 ansatte, og hvor
problematisk dette er, blev tydeliggjort
nytårsaften).
Det var ikke kun våbenfetischister, nynazister
og rockere, der bevæbnede sig, også
almindelige borgere var med. Det stod dog
snart klart, at bag oprettelsen af flere stod
nynazister og højre-radikale, samt folk med
tilknytning til hooliganmiljøet.

Reaktioner i befolkningen
Begivenhederne nytårsaften fik i de følgende
uger store dele af befolkningen til at panikke.
Højre-fløjen pustede hurtigt begivenhederne
op til, "at nu gjaldt det om, at beskytte blonde,
tyske kvinder, og børn". Facebook og Twitter
flød over med racistiske og nazistiske
ytringer. Falske rygter blev sat i omløb - og
nogle medier fulgte trop, de fleste forsøgte
dog at bevare fatningen.
Befolkningen var delt. På den ene side de,
der forstod, at der var tale om isolerede
hændelser, der ikke kunne lægges
indvandrermiljøet og asylansøgerne til last,
og at det intet havde med islam at gøre. Til
det positive hører, at antallet af frivillige, der
ville bistå asylansøgerne, steg i de første
uger af januar.
Det var imidlertid frygten, hysteriet, og kravet
om "at nu måtte der ske noget", der kom til at
tegne billedet. Og "noget" var, at der landet
over, blev dannet borgerværn og

Rekutteringen skete på rygtebørsen Facebook - og snart sås de første
borgerværn på natpatrulje i gaderne - også i
små provinsbyer, hvor der hverken boede
asylansøgere eller folk med mellem-østlig
baggrund. Vilkårligheden var udtalt. Fredelige
folk blev standset, hvis de så "underlige" ud,
nogle blev korporligt forulempet. I et tilfælde
blev to jødiske studenter forvekslet med
"arabere".
Sidst i januar viste en Forsa-rundspørge, at
hver sjette tysker havde ændret adfærd, som
følge af myrderier i Paris i november, og
overgrebene nytårsaften. Et stigende antal
flygtningehjem blev udsat for hærværk og
brandstiftelse. I Bautzen jublede lokale, da et
endnu ikke indviet flygtningehjem gik op i
flammer. I Clausitz, Sachsen, belejrede
beboerne en bus med flygtninge, der skulle
flytte ind i en nedlagt landsbyskole - og
opførte sig stærkt truende i timevis - mens
politiet så passivt til. Dette var dog
undtagelser.

Politiet advarer mod borgerværnene; der er
ikke brug for dem. Løsning er mere politi.
Desuden blev det fremhævet, de historisk
erfaringerne med borgerværn fra årene efter
1945, er alt andet end gode, for de viser, at
borgerværnene hyppigt er samlingssted for
højreradikale og kriminelle elementer.
Endvidere gør politiet opmærksom på, at
mange nazister er søgt ind i sikkerhedsbranchen, og/eller arbejder som
vagtpersonale i asylcentrene.
Hændelserne nytårsaften har desuden sat
gang i diskussionen om at indrette
boligområder som "gated communities", som
det kendes fra USA, og velhaverenklaver fx
ved Middelhavet. Dvs. videoovervågede og
bevogtede bydele, hvor kun "udvalgte" har
adgang.

For AfD kunne timiningen ikke have været
bedre. Den 13. marts var der delstatsvalg i
Baden-Württemberg, Rheinland-Plafz og
Sachsen-Anhalt, hvor de to første regeres af
SPD og De Grønne, mens CDU sidder på
magten i Sachsen-Anhalt. AfD fik hhv. 15
pct., 12,4 pct., og 24,3 pct. I Sachsen-Anhalt
og i Baden-Württemberg blev AfD større end
SPD. Valget har placeret AfD som Tysklands
tredjestørste parti, og der vil antagelig ske et
magtskifte i både Baden-Württemberg og
Rheinland-Pfalz til fordel for den borgerlige
fløj. Og - hvad der er nok så vigtigt - AfD får
nu plads i Forbundsrådet - det tyske
andetkammer - hvor love skal godkendes.

Hvem har "Köln" gavnet?
Begivenhederne nytårsaften var gefundenes
fressen for det yderste højre. Lige hvad man
havde ventet på. "Köln" viste sig hurtigt, at
have potentiale til at være den begivenhed,
der for alvor kunne medvirke til at vende
befolkningens sympati med de mange
asylansøgere, og til i stedet, at ind-sætte
frygte og mistænksomhed, og til at drage
Merkels åbne asylpolitik i tvivl: "Se selv!
Merkels multi-kulturelle samfund virker ikke",
"vi kan ikke klare flere flygtninge".
"Integrationen har spillet fallit", stod - og står der på utallige Facebooks, blogs, plakater og
i avisindlæg.
Det yderste højre, der især tegnes af
protestbevægelsen Pegida, og der
forholdsvis nye parti Alternativ für
Deutschland (AfD), fik kraftigt tilslutning efter
overgrebene i Köln.

Tyske delstatsvalg er en seismograf for
hvordan befolkningen vurderer den siddende
regering, og lige nu ser det bestemt ikke lyst
ud for Merkel, snarere tværtimod.
Med delstatsvalgene falder én af de sidste
europæiske bastioner for en human
asylpolitik. Tysk-land har hidtil været
forskånet for stærke højrepopulistiske partier,
i stil med Front National, UKIP DF m.fl. Nu er
det slut, og Tyskland ligner nu andre
europæiske lande.
Valgresultatet er blevet nærlæst overalt i
Europa. Flere regeringer har allerede
strammet kursen. Således i Sverige, der
dagen efter delstatsvalgene, bekendtgjorde,
at reglerne for familiesammen-føring ville
blive skærpet betydeligt.
AfD vil bruge fremgangen til en begrænse
antallet af flygtninge, og skærpe lovgivningen.
Der står altså meget på spil for AfD, og for
det yderste højre. AfD er ikke længere det
EU-skeptiske parti bestående af pæne

professorer og forretningsfolk, dannet med
henblik på at kunne tiltrække de vælgere fra
CDU og CSU, der finder, at EU blander sig
for meget, som er utilfredse med at betale
Middelhavslandenes gæld, og som savner en
mere nationalistisk linie i Merkels
regeringsførelse. Hidtil har partiet kun kunnet
mønstre ca. 3 pct. af vælgerne, hvilket ikke er
nok til at komme op over den tyske
spærregrænse på 5 pct.
AfD blev i 2015 overtaget af personer, der er i
klar opposition til Merkel, og især til hendes
liberale flygtningepolitik. Personer, der ikke
viger tilbage for at bruge en fremmedfjendsk
retorik. Delstats-lederen Björn Höcke fra
Thüringen slår på, "at blonde kvinder nu må
leve i et stigende mareridt", og taler om
"afrikaneres yngleevne", hvilket han mener
bekræftes af begivenhederne nytårsaften.
Partiet spiller på den fremmedfrygt og -had,
der er i dele af befolkningen, og som blev
forstærket efter nytårsaften. Partileder Frauke
Petry forlanger ikke alene, at straffene for
seksuelle krænkelser skal skærpes
betydeligt, og at de dømte skal udvises
hurtigere og oftere. Desuden skal der indføres grænsekontrol, og politiet skal kunne
skyde mod flygtninge, der illegalt krydser
grænsen.
AfD spiller på dem-og-os-problematikken,
hvilket de har tilfælles med andre europæiske
højre-partier. I Tyskland forstærkes dette
yderligere af, at der har været en del tilfælde,
hvor medierne, har nedtonet det etniske
tilhørsforhold hos lovovertrædere ud fra en
viden om, hvor betændt emnet er i landet.
Dette bruger AfD som afsæt til at angribe
"løgnepressen" - et udtryk, som også blev
brugt flittigt af nazisterne i mellemkrigstiden.
Nu taler Petry desuden om, at medierne har
dannet et "tavsheds-kartel", vendt mod ofrene
for de kriminelle indvandrere: Tyskerne. For
"vi folket, må ikke få sand-heden at vide"
lyder det igen og igen. Dermed trækker hun
på erindringen fra før Muren faldt, hvor DDRborgerne samledes under parolen "Wir sind
das Volk".
Også den taktik kendes fra andre
højrepartier, bl.a. Dansk Folkeparti, der ikke

forsømmer nogen lejlighed til at gøre
opmærksomme på, hvad "danskerne mener",
og at "danskerne" er ofre for de fremmedes
dominans.

AfD har indset, at skal de have tag i de
frygtsomme midtervælgere, da er det ikke
nok blot, at være anti-EU og imod
indvandringen. Enkle løsninger og
syndebukke gør det ikke alene. Her
appelleres der til at tyskerne er kristne, og at
mange er imod fri abort og homosexuelle.
AfD spiller på frygten for globaliseringen, og
for at miste jobbet til de flygtninge, der skal
integreres. Selvklart står AfD stærkt i områder
med høj arbejdsløshed, især i ex-DDR. På
det økonomiske område støtter AfD
indførelse af en flad skat på 25 pct. for alle,
udlicitering og liberalisering, men også en
stærk stat. Til trods for bekymringen for
blonde tyske kvinders ve og vel, er AfD ikke
tilhænger af ligeløn, eller en øget indsats mod
vold i partnerforhold.
Som de fleste højrebevægelser, er også
præget af AfD af indre magtkampe, endda
helt op i parti-ledelsen, hvor nynazister
kæmper mod de mere moderate, der ser en
alt for åbenlys fremmed-fjendskhed som en
hindring for at det kan ske.
Erfaringsmæssigt har partier på den yderste
højrefløj kort levetid. De holder et par
valgperioder, og går så i oplysning, oftest på
grund af indre magtkampe, eller fordi de
forbydes.
Den retoriske tilbageholdenhed man kan
finde i AfD, er der til gengæld intet af i det
mylder af foreninger, grupper og nynazistiske
sammenrend, som den tyske højrefløj er så
rig på. Nogle holder sig til at demonstrere i
gaderne (Pegida), mens andre arbejder

indenfor det mere etablerede politiske
system. Det gælder fx NDP, der måske er
ved at blive forbudt. Andre grupperinger går
ind for den åbenlyse vold, enten mod
indvandrere, mod venstreorienterede, eller
mod alle, der kommer dem på tværs.
Det gælder fx Hogesa (Hooligan gegen
salafister), der i 2014 først gik til angreb på
en gruppe indvandrere på Köln banegård,
men siden overfaldt tilfældigt rejsende,
jernbaneansatte, politiet og journalister.

flygtninge-centre i nærområderne. Det lyder
jo helt hjemligt.
Fælles for de mange højregrupperinger, er, at
de lukrerer på de overgreb, der fandt sted
nytårs-aften. "Köln" markerer et skifte. Før
handlede det oftest om udbredelse af rygter
og løgne samt racistiske og nazister
budskaber via internettet. Efter er det blevet
mere handlingsorienteret, aktivistisk. Nu går
de voldsberedte i langt større udstrækning på
gaden, etablerer borgerværn og
selvforsvarsgrupper, og griber i stigende grad
til brandstiftelse af flygtningeboliger, infiltrerer
sikkerhedsbranchen, og søger - og får ansættelse som vagter på asylhjem.
Også her er parolerne, at de vil beskytte
kvinder og børn, sådan som det hyppigt ses
på bannere ved deres demonstrationer.
Beskyttelsen omfatter dog ikke altid de
kvinder, de lever sammen med. Den
voldsberedte del af den tyske højrefløj, er
kendte for massiv kvindeforagt, og for at tæve
deres koner og kærester.

Hogesa folk
Pegida, der især står stærkt i ex-DDR, taler
åbent om den truende borgerkrig. I Leipzig
mener den lokale leder, Tatjana Festerling,
"at hvis borgerne var ved deres fuld fem, så
greb de høtyvene og jog den
folkeforræderiske elite ud af parlamentet, af
domstolene, af kirken og af mediehusene.
Der var den igen "eliten", der beskytter "de
fremmede". Igen og igen skabes der verbale
associationer til den nazistiske fortid. Og som
dengang, er der ikke langt fra ord til handling.
Der er folk på højrefløjen, der hellere end
gerne tager Festerling på ordet.
I tidsskrifter og på hjemmesider fx PI-News
hedder det: "Millioner af seksuelt udhungrede
mænd, asociale indvandrere fra Mellemøsten
og Nordafrika, har den tåbelige kansler givet
lov til at komme til Tyskland. Blonde tyske
kvinder er ifølge Koranen "byttekvinder" det
efter behag er tilladt, at mis-bruge eller gøre
til slaver". I Sezission advares der mod den
igangværende befolkningsudskiftning, og der
stilles krav om udvisning af de, der endnu
ikke har fået asyl, samt oprettelse af

Højrefløjskvinder har i flere tilfælde indgivet
anmeldelser om, at de er blevet overfaldet
eller vold-taget af "arabere", hvilket medierne
ofte blæser stort op. Selvfølgelig skal alle
sådanne sager undersøges, uanset hvem,
der har begået dem. Når politiet så finder ud
af, at mange af sagerne er opdigtede og
grundløse … Nå! pyt - det gør ikke spor, for
nu er rygtet sat i gang, og rygter er som
bekendt noget af det sværeste at aflive. Også
dét er en bevidst strategi.
Det gærer på den tyske højrefløj. I et klima af
rygter, perfidi, og smædekampagner, da
opstår der let hysteri, mistænksomhed, og så
er det ikke langt til selvtægt og heksejagt. Alt
kan bruges til at angribe det etablerede
samfund og dets institutioner, Merkels
asylpolitik og "de fremmede".
Kort efter nytår forsvandt en 13-årig pige af
russisk herkomst i Berlin. Straks fortalte
rygtebørsen, at "arabere" stod bag. Såvel
sensationspressen som den russiske
udenrigsminister skruede sig derop, hvor det
hed sig, at den tyske stat ikke kunne passe
på sine borgere - indtil det viste sig, at pigen
havde boet hos en veninde i halvandet døgn.

Men rygtet lever fortsat, stærkere end hvad
der reelt skete.
Alt kan bruges, og alt bliver brugt. Fælles for
højrefløjen er kravet om udvisning af
asylansøgere, og indvandrere af ikkeeuropæisk herkomst, en stærk stat, samt
suspension af en række borger-lige
frihedsrettigheder.
De politiske partier

Også SPD har sine strammere, bl.a.
partiformanden, vicekansler og
økonomiminister, Sigmar Gabriel, der tilslutter
sig kravet om færre asylansøgere, strengere
straffe og hurtigere udvisninger. Desuden
foreslår partiet forbud mod sexistiske
reklamer, og at 2016 gøres til et "kvindeår".
Andre SPD'ere foreslår øget overvågning af
de højreradikale grupperinger

Den fremvoksende nationalisme er ikke
forbeholdt det yderste højre, som tilfældet
AfD viser. Også de etablerede partier er
påvirket deraf. Forbløffende, at så mange på
den politiske midte, så hurtigt har taget
højrefløjens argumenter til sig.

Heller ikke De Grønne kan sige sig fri for at
have strammere, dog mest på kommunalt
niveau. Her har bl.a. partiets borgmester i
den sydtyske idyl, universitetsbyen Tübingen,
Boris Palmer, givet udtryk for, hvad der kan
ske med "professorernes blonde døtre", når
200 mellemøstlige flygtninge skal
indkvarteres i hans by.

CDU-politikere mener, at retsstaten er
udfordret, og anklager den rød-grønne
regering i Nord-Rhein-Westphalen hvor Köln
ligger, for pligtforsømmelser, og for ikke at
kunne passe på borgerne. Bekvemt
glemmes, at ansvaret for at reducere
politistyrken er taget af Merkel-regeringen. I
Bayern taler CSU-medlemmer om
"løgnepressen og mediernes "tavshedskartel.

De Grønne har, som ét af de få partier,
fremlagt forslag til hvordan situationen skal
tackles. Partiet vender sig mod strengere
straffe og hurtigere udvisning, og foreslår i
stedet bedre organisering af politiet, mere
politi på gaderne, og et mere smidigt
asylsystem med kortere
sagsbehandlingstider.

Alle partier er splittede, dels som følge af de
mange flygtninge, der er kommet til Tyskland
i de senere år, men også efter "Köln".
Strammere og slappere findes i alle partier,
også på venstre-fløjen. Fælles for
strammerne - som pt. ser ud til at være flest er kravet om strengere straffe, hurtigere
udvisning af udlændinge, og skærpelse af
grænsekontrollen, hvilket kolliderer med
Schengen - Merkels hjerteblod.

Overraskende er det, at Die Linkes
gruppeforkvinde i Forbundsdagen, Sarah
Wagenknecht, til Der Spiegel 12.1., siger, at
den indvandrer, der misbruger "gæsteretten",
har fortabt denne. Mener hun asylretten, da
betegner det udvikling, det er svært at
forbinde med et socialistisk parti. Flere af
hendes partifæller har protesteret mod
hendes udtalelse, og det vidner om, at hun
står ret alene.

De mere besindige maner til ro, og holder fast
i, at en flok lokale voldsmænd ikke må
udfordre Tysklands humane asylpolitik, der
giver asyl til enhver, der påviselig er flygtning.
Det er tydeligt, at de besindige har svært ved
at slå igennem, og på det seneste, har selv
Merkel taget nogle af strammernes
argumenter til sig. CSU truer med at ville
forlade regeringen, hvis ikke antallet af
flygtninge mindskes kraftigt, til højest 200.000
om året. Sker det, så falder Merkel.

Fælles for partierne er diskussionen hvorvidt
det er muligt, at skærpe såvel straframmen
for de forbrydelser, der blev begået
nytårsaften, som hurtigere udvisning. Alle vil
have mere politi på gaden, og så er man der,
hvor det nu kommer til at handle om de
senere års tendens til at reducere staten, at
fyre offentligt ansatte, som den liberale
ideologi jo kræver.
Begivenhederne nytårsaften har sat fokus på
et overanstrengt asylsystem, og på et
samfund, der med de ressourcer, der er til

rådighed, har svært ved at klare de opgaver
på velfærdsområdet, som borgerne forventer.
For ikke at tale om de udfordringer, som de
asylansøgere, der vil ankomme sidenhen, vil
stille samfundet overfor.
Det tyske samfund befinder sig - som de
fleste andre europæiske lande - i en
tillidskrise, hvor store dele af befolkningen,
ikke oplever, at de har del og lod i de
beslutninger, der træffes.

fremmedhad og intolerance fører med sig.
Men nu går den ikke længere. Øjenvidnerne
fra nazitiden og fra 2. verdenskrig er ved at
dø ud, og de yngre generationer, ser
anderledes på syndebukke, og hvad en stærk
stat kan medføre.

Og nu hvor stemningen er pisket i vejret, da
rejses der tillige usikkerhed hvorvidt Tyskland
kan overleve som retsstat. Er de ubehagelige
begivenheder nytårsnat nok til at få retsstaten
til at vakle, da er der grund til at frygte, hvad
der vil ske den dag, hvis der opstår langt
værre, og mere dramatiske kriser.

Med AfD har landet fået et succesrigt parti på
linie med Front National, UKIP, Lega Nord,
Dansk Folkeparti og Geert Wilders'
frihedsparti. Alle har de modstanden mod EU,
mod indvandringen og globaliseringen
tilfælles. Alle hævder de, at være den lille
mands parti, men alle viser sig, at være så
opportunistiske, at de stemmer for
skattelettelser, fordele for erhvervslivet, og
tiltag, der forringer levevilkårene for "den lille
mand". Flere af dem minder om 30'ernes
socialfascisme.

De besindige opfordrer til, at man lader de
nyligt vedtagne skærpelser af strafferammen
få lov til at virke, inden der gribes til nye tiltag.
Samt til at afvente hvilke domme, der afsiges
i forbindelse med begivenhederne nytårsnat.
De første domme er afsagt, og ligger på et
halvt års fængsel, der er den gængse straf for
mindre gaderøverier og personkrænkelser.
Domstolene har været uvillige til at dømme
så hårdt som "folkestemningen" har krævet.
Resultat: ramaskrig på de sociale medier,
hvor "folket kræver mere".

Oveni kommer at de hykleriske, og at de nok
"ser splinten i næstens øje, men ikke bjælken
i sit eget". I tilfældet "Köln" fordømmes de
sexistiske overgreb nytårsaften, men ikke den
daglige vold, der trives i egne samfund, og
om hvor udbredt vold og tæv og patriarkalske
magtstrukturer er i det hellige almindelige og
"kristelige" ægteskab. FN skønner, "at en
tredjedel af alle kvinder globalt udsættes for
vold, og/eller seksuelle overgreb af deres
ægtefælle/partner på et eller andet tidspunkt i
livet".

Heller ikke en hurtigere udvisning af de - ofte
- illegale unge fra Nordafrika, er så ligetil,
som de popularitetssøgende politikere
postulerer. For de respektive hjemlande
nægter, at tage imod deres egne borgere,
hvad de nemt kan gøre. Mange af de unge
har falske papirer, og sådanne er selvsagt
ikke genkendelige for hjemlandet. Hertil
kommer, at Maghreb-landene har brug for de
penge - angiveligt et 3-cifret mio-beløb om
året - som de, der arbejder i Europa, sender
hjem til deres familier.

Vi her i vesten har intet belæg for at pege
fingre ad "arabisk" kvindevold - vi kan skam
godt selv - om end den ægteskabelige vold
og hverdagens sexisme naturligvis
manifesterer sig temmelig forskellig alt efter
hvilke samfund og kulturer, der er tale om.
Voldsramte kvinder har i de fleste vestlige
samfund trods alt har muligheder for at opnå
samfundets beskyttelse mod voldelige
partnere, og kan søge skilsmisse, hvad der er
andre samfund ofte ikke er muligt.

Afslutning
Tyskland har i mange år været forskånet for
et stærkt højrepopulistisk parti. Det hænger
sammen med landets historie, og med
befolkningens klare erindring om hvad

Vold og seksuelle overgreb har intet med
religion, kulturer eller etnicitet at gøre; den er
der overalt. Det er kvindeforagten, der er
problemet, og det er den, det yderste højre
ikke vil tale om.

De tre delstatsvalg d. 13. marts, de
kommende kommunalvalg, samt
Forbundsdagsvalget i 2017, vil kunne ændre
Tysklands - og dermed Europas flygtningepolitik afgørende.
Går højrefløjen frem som forventet, vil det
næste varslede initiativ være et opgør med
flygtninge- og
menneskerettighedskonventionerne. Jorden
er allerede gødet, og flere af de etablerede
partier er lydhøre - i Tyskland såvel som i
andre lande.
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