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 Огорчење се ваља Немачком јер су у једном малом месту представници свих странака
једногласно изабрали неонацисту за председника месне заједнице. Оданде јављају да
напросто нико други није хтео ту функцију.

  У уличици Амзелвег се људи жале на комшију који наводно неодговорно држи једног
крупног пса, турског овчара. Осим тога мештани би хтели да локално дечије игралиште
буде мало чистије.

  

То су, према протоколу последње седнице, теме којима се баве у месној заједници
Валдзидлунг, делу општине Алтенштат. То месташце са једва две хиљаде душа миран је
део покрајине Хесен, тридесетак километара од Франкфурта. И сада је то месташце
постало тема националне политике.

  

Тамо је наиме за председника месне заједнице изабран Штефан Јагш, функционер
Националдемократске партије Немачке (НПД), неонацистичке странке која је на прагу
судске забране деловања.

  

Огорчење у политичком Берлину изазвала је вест да су Јагша једногласно изабрали
остали чланове те месне канцеларије – људи из редова Демохришћана,
Социјалдемократа и Либерала. Седморо присутних су сви били за Јагша.
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„Невероватно смо бесни због овог избора“, каже један функционер Либерала из Хесена.

  

Генерални секретар Социјалдемократа Ларс Клингбајл поручује: „СПД има јасан став:
ми не сарађујемо са нацистима! Никад! То важи за државни, покрајински и локални ниво.
Одлука у Алтенштату је невероватна и никако се не може оправдати. Одмах се мора
поништити.“

  

Залудан посао?

  

Збиља, зашто би представници етаблираних партија за шефа месне заједнице изабрали
неонацисту, јединог међу њима? Зар нису могли неког другог?

  

Информације из самог места показују да нико други ту позицију – није хтео. Претходни
шеф месне заједнице Клаус Дитрих из редова Либерала поднео је оставку у јуну
изнервиран што тело којим руководи има само саветодавну функцију, што се одлуке не
уважавају на нивоу општине.

  

Очито су и други видели то тело месне заједнице као залудан посао па је једино Јагш
хтео симболичну функцију.

  

Он је већ годинама функционер радикалне десничарске странке на нивоу покрајине
Хесен и више се пута неуспешно кандидовао за посланика у савезном и покрајинском
парламенту. Име му се помиње у извештајима Службе за заштиту уставног поретка.

  

До шире јавности је Штефан Јагш пак доспео пре три године без својих посебних
заслуга. Наиме, аутомобилом се закуцао у дрво и, према наводима ватрогасаца који су
дошли на место несреће, из олупине су га извадила двојица сиријских избеглица који су
му указали прву помоћ.
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Избеглице спашавају неонацисту? То баш није било добро за имиџ Штефана Јагша па је
тврдио да је био без свести и да појма нема ко му је помогао. „Ако је тако било, онда је за
сваку похвалу што су ми сиријске избеглице помогле“, рекао је медијима. „Али то што
нешто пише у новинама за мене још увек није чињеница.“

  

Сада остаје да се види да ли ће се после критика са свих страна у Валдзидлунгу ипак
наћи неко други да преузме јалову функцију шефа месне заједнице или ће управо
Штефан Јагш морати да се бори са прљавим игралиштима и власницима турских овчара.

  

(Дојче веле)
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