
  
ppuubbbblliiccaattoo  iill  2233  MMaaggggiioo  22000088    

SSCCHHLLEEYYEERR  --  UUNN  PPRREECCEEDDEENNTTEE  DDEELL  CCAASSOO  MMOORROO??  

LL’’iinnccrreeddiibbiillee  ppaarraalllleelliissmmoo  ttrraa  dduuee  aatttteennttaattii  aallllaa  ddeemmooccrraazziiaa..11  

ddii  CChhrriissttiiaann  BBllaassbbeerrgg  

  

TTrreenntt’’aannnnii  ffaa  ll’’IIttaalliiaa  vviissssee  uunnaa  pprriimmaavveerraa  nneell  sseeggnnoo  ddeell  tteerrrroorree::  AAllddoo  MMoorroo,,  lleeaaddeerr  
ddeellllaa  DDeemmooccrraazziiaa  CCrriissttiiaannaa,,  ffuu  rraappiittoo  ddaallllee  BBrriiggaattee  RRoossssee  ee,,  ddooppoo  qquuaassii  dduuee  mmeessii  ddii  
pprriiggiioonniiaa,,  iill  99  mmaaggggiioo  11997788  ffuu  ttrroovvaattoo  uucccciissoo  iinn  uunnaa  RReennaauulltt  44  iinn  VViiaa  CCaaeettaannii  aa  RRoo--
mmaa..  IIll  tteerrrroorriissmmoo  aavveevvaa  tteennttaattoo  ddii  mmeetttteerree  iinn  ggiinnoocccchhiiaa  lloo  SSttaattoo  iittaalliiaannoo  ee,,  ssee  nnoonn  hhaa  
ppoottuuttoo  rroovveesscciiaarrlloo,,  èè  ccoommuunnqquuee  rriiuusscciittoo  aadd  uucccciiddeerree,,  aassssiieemmee  aa  MMoorroo,,  llaa  ppoolliittiiccaa  ddeell  
ccoommpprroommeessssoo  ssttoorriiccoo,,  cchhee  ppeerr  ttaannttii  eerraa  sseemmbbrraattaa  llaa  vviiaa  mmaaeessttrraa  ppeerr  ddaarree  uunnaa  ssvvoollttaa  
ppaacciiffiiccaattrriiccee  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  tteessaa  ttrraa  cceettoo  ooppeerraaiioo  ee  cceettoo  ccaattttoolliiccoo--bboorrgghheessee,,  llee  dduuee  
aanniimmee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa..22  
  

II  BBrriiggaattiissttii  mmoottiivvaarroonnoo  llaa  sscceellttaa  ddii  MMoorroo  ccoommee  vviittttiimmaa  ccoonn  
ll’’aarrggoommeennttoo  cchhee  eeggllii  ““……èè  ssttaattoo  ffiinnoo  aa  ooggggii  iill  ggeerraarrccaa  ppiiùù  aauuttoorreevvoollee,,  
iill  ""tteeoorriiccoo""  ee  lloo  ""ssttrraatteeggaa""  iinnddiissccuussssoo  ddii  qquueessttoo  rreeggiimmee  ddeemmooccrriissttiiaannoo  cchhee  
ddaa  ttrreennttaa  aannnnii  oopppprriimmee  iill  ppooppoolloo  iittaalliiaannoo……””33 ,,  qquuiinnddii  uunn  mmoottiivvoo  
cchhee  rriissppoonnddeevvaa  aallllaa  ttrraaddiizziioonnaallee  llooggiiccaa  ddeellllaa  lloottttaa  ddii  ccllaassssee  ppiiùù  
cchhee  aalllloo  ssccooppoo  ddii  iimmppeeddiirree  llaa  pprreessuunnttaa  ‘‘ccoorrrruuzziioonnee’’  ddeell  PPCCII  
ddaa  ppaarrttee  ddeemmooccrriissttiiaannaa..  LLaa  DDCC,,  sseeccoonnddoo  ii  tteerrrroorriissttii,,  aavveevvaa  
iinntteerrrroottttoo  llaa  rriivvoolluuzziioonnee  iinniizziiaattaa  ccoonn  llaa  lliibbeerraazziioonnee  ddaall  nnaazziiffaa--
sscciissmmoo  nneell  ’’4455..  SSeemmbbrraa,,  qquuiinnddii,,  
cchhee  ppeerr  lloorroo  eerraa  pprroopprriioo  uugguuaallee  

ssee  rraappiirree  MMoorroo  ooppppuurree  AAnnddrreeoottttii,,  ll’’aallttrroo  lleeaaddeerr  ddeemmoo--
ccrriissttiiaannoo,,  mmoollttoo  ppiiùù  ccaauuttoo  rriigguuaarrddoo  aallllaa  ppoolliittiiccaa  ddeell  
ccoommpprroommeessssoo  ssttoorriiccoo,,  mmaa  aallttrreettttaannttoo  rraapppprreesseennttaannttee  
ddeell  ‘‘rreeggiimmee  iimmppeerriiaalliissttaa’’  vviiggeennttee  iinn  IIttaalliiaa..  LLaa  vviittttiimmaa  
aavvrreebbbbee  ppoottuuttoo  eesssseerree  aanncchhee  PPaaoolloo  BBaaffffii,,  GGoovveerrnnaattoorree  
ddeellllaa  BBaannccaa  dd’’IIttaalliiaa,,  uunn  aallttrroo  ffaauuttoorree  ddeell  ccoommpprroommeessssoo  
ssttoorriiccoo,,  oo  GGuuiiddoo  CCaarrllii,,  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoonnffiinndduussttrriiaa  
ee  nnoottoo  aannttii--ccoommuunniissttaa..  
                                                           
11  DDiiddaassccaalliiee  ddeellllee  ffoottoo::  11  --  AAllddoo  MMoorroo  pprriiggiioonniieerroo  ddeellllee  BBRR,,  22  --  HHaannnnss--MMaarrttiinn  SScchhlleeyyeerr  pprriiggiioonniieerroo  ddeellllaa  RRAAFF,,  33  --  IIll  llooggoo  ddeellllaa  RRAAFF,,  
44  --  IIll  ccaanncceelllliieerree  HHeellmmuutt  SScchhmmiiddtt,,  55  --  UUllrriikkee  MMeeiinnhhooff  nneell  11996644,,  66  --  AAnnddrreeaass  BBaaaaddeerr  ee  GGuuddrruunn  EEnnsssslliinn  nneell  11997700,,  77  --  LL’’aammbbaasscciiaattaa  
tteeddeessccaa  aa  SSttooccccoollmmaa  ddooppoo  ll’’aatttteennttaattoo  RRAAFF  nneell  11997755,,  88  --  LL’’aatttteennttaattoo  aa  SSiieeggffrreeiidd  BBuubbaacckk  nneell  11997777,,  99  --  IIll  lluuooggoo  ddeell  rraappiimmeennttoo  SScchhlleeyyeerr,,  
1100  --  IIll  lluuooggoo  ddeell  rraappiimmeennttoo  MMoorroo,,  1111  --  SScchhlleeyyeerr  iinn  pprriiggiioonniiaa,,  1133..1100..7777,,  1122  --  BBrriiggiittttee  MMoohhnnhhaauupptt,,  1133  --  LLaa  ‘‘LLaannddsshhuutt’’  ccoonn  iill  ppiilloottaa  
JJüürrggeenn  SScchhuummaannnn  sseedduuttoo  aallllaa  ppoorrttaa,,  1144  --  LLaa  mmaacccchhiinnaa  ccoonn  iill  ccaaddaavveerree  ddii  SScchhlleeyyeerr,,  1155  --  LL’’eerrggaassttoolloo  ddii  SSttooccccaarrddaa--SSttaammmmhheeiimm..  
22  AAggoossttiinnoo  GGiioovvaaggnnoollii,,  IIll  ccaassoo  MMoorroo  --  UUnnaa  ttrraaggeeddiiaa  rreeppuubbbblliiccaannaa,,  IIll  MMuulliinnoo,,  22000055;;  RRoobbeerrttoo  BBaarrttaallii,,  GGiiuusseeppppee  ddee  LLuuttiiiiss,,  SSeerrggiioo  FFllaammii--
ggnnii,,  IIllaarriiaa  MMoonnttoonnii  ee  LLoorreennzzoo  RRuuggggiieerroo,,  IIll  sseeqquueessttrroo  ddii  vveerriittàà..  II  bbuucchhii  nneerrii  ddeell  ddeelliittttoo  MMoorroo,,  22000088..  
33  BBrriiggaattee  RRoossssee,,  PPrriimmoo  CCoommuunniiccaattoo,,  1188  mmaarrzzoo  11997788..  
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LLee  mmoottiivvaazziioonnii  ddeellllee  BBRR  rriieennttrraarroonnoo,,  qquuiinnddii,,  nneell  ccllaassssiiccoo  sscchheemmaa  ddeell  ccoommuunniissmmoo  
rriivvoolluuzziioonnaarriioo  --  aanncchhee  nneellllaa  lloorroo  ddiimmeennssiioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaalliissttaa..  QQuueessttoo  ssii  eerraa  eesspprreess--
ssoo  ggiiàà  ddaallllaa  ssoollaa  ‘‘tteeccnniiccaa’’  ddeell  rraappiimmeennttoo  MMoorroo  --  cchhee  ffuu  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  ffoottooccooppiiaa  
ddeell  rraappiimmeennttoo  ddii  HHaannnnss--MMaarrttiinn  SScchhlleeyyeerr,,  aavvvveennuuttoo  ppoocchhii  mmeessii  pprriimmaa  iinn  GGeerrmmaanniiaa..  
MMaa,,  pprriimmaa  ddii  vveeddeerree  ll’’iinnccrreeddiibbiillee  ppaarraalllleelliissmmoo  ttrraa  ii  dduuee  rraappiimmeennttii,,  bbiissooggnnaa  ssppiieeggaarree  
cchhii  ffuu  SScchhlleeyyeerr..  
  
IILL  TTEERRRROORRIISSMMOO  TTEEDDEESSCCOO  
  
CCoommee  MMoorroo,,  aanncchhee  SScchhlleeyyeerr  eerraa  uunn  ddeemmooccrriissttiiaannoo  ee  ppeerrssoonnaa  ddii  ssppiiccccoo  ddeell  cceettoo  iimm--
pprreennddiittoorriiaallee,,  iinn  uunn  cceerrttoo  sseennssoo  llaa  ccoonnttrrooffiigguurraa  tteeddeessccaa  ddii  CCaarrllii..  IInnffaattttii,,  ddaall  11997733  eerraa  
pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  FFeeddeerraazziioonnee  PPaaddrroonnaallee,,  llaa  CCoonnffiinndduussttrriiaa  tteeddeessccaa,,  ee  
ppeerrcciiòò  uunn  oottttiimmoo  bbeerrssaagglliioo  ppeerr  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  tteerrrroorriissttiiccaa  tteeddeessccaa  
ddii  eessttrreemmaa  ssiinniissttrraa,,  llaa  RRAAFF  ((RRoottee  AArrmmeeee  FFrraakkttiioonn,,  cciiooèè::  ““FFaazziioonnee  
ddeellll’’AArrmmaattaa  RRoossssaa””))..44  IInn  ppiiùù,,  SScchhlleeyyeerr  ssii  pprreessttaavvaa  aalllloo  ssttoorriiccoo  mmoottii--
vvoo  ddeeii  tteerrrroorriissttii  ddeellllaa  lloottttaa  aannttiiffaasscciissttaa,,  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  uunn  ddiissccuussssoo  
ppaassssaattoo  nnaazziissttaa  ddaall  qquuaallee,,  iinn  uunn’’iinntteerrvviissttaa  tteelleevviissiivvaa  nneell  ggeennnnaaiioo  ddeell  
11997777,,  ssii  eerraa  ppeerrssiinnoo  ddiicchhiiaarraattoo  oorrggoogglliioossoo  --  sseennzzaa  ccoonnsseegguueennzzee  ppeerr  llaa  ssuuaa  ppoossiizziioonnee  
ssoocciiaallee..  AAlllloorraa  ppeerr  llaa  RRAAFF  eerraa  ddiivveennttaattoo  llaa  vviittttiimmaa  pprreeddiilleettttaa..55   
  
LLaa  ssiittuuaazziioonnee  ppoolliittiiccaa  iinn  GGeerrmmaanniiaa  iinnvveeccee  eerraa  bbeenn  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  iittaalliiaannaa..  IInnnnaannzzii--
ttuuttttoo  uunn  ccoonnttrroo--tteerrrroorriissmmoo  ‘‘nneerroo’’,,  ddii  ssttaammppoo  nneeoonnaazziissttaa,,  ffuu  qquuaassii  aasssseennttee,,  aallmmeennoo  iinn  
qquueell  ppeerriiooddoo;;  ddoovveevvaa  aassssuummeerree  ddiimmeennssiioonnii  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ssoolloo  ddaallll’’iinniizziioo  ddeeggllii  aannnnii  8800..  
QQuuiinnddii,,  aa  mmeettàà  ddeeggllii  aannnnii  7700  llaa  qquuaassii  eesscclluussiivviittàà  ddeell  tteerrrroorriissmmoo  iinn  GGeerrmmaanniiaa  ssppeettttaa--
vvaa  aa  qquueelllloo  ‘‘rroossssoo’’..  PPooii,,  nnoonn  eessiisstteevvaa  nniieennttee  ppaarraaggoonnaabbiillee  aadd  uunn  ccoommpprroommeessssoo  ssttoorrii--
ccoo,,  ggiiàà  ppeerr  iill  sseemmpplliiccee  mmoottiivvoo  cchhee  nnoonn  eessiisstteevvaa  uunn  ppaarrttiittoo  ccoommuunniissttaa  ddeeggnnoo  ddii  eessssee--
rree  mmeennzziioonnaattoo  ee  ccaappaaccee  ddii  iinnfflluuiirree  iinn  qquuaallssiiaassii  mmooddoo  ssuullllaa  vviittaa  ppoolliittiiccaa..    
  
EEssiisstteevvaa  iinnvveeccee  llaa  DDDDRR,,  nneellllaa  qquuaallee  mmoollttii  ssiimmppaattiizzzzaannttii  ddeellllaa  ssiinniissttrraa  vviiddeerroo  ‘‘llaa  
GGeerrmmaanniiaa  mmiigglliioorree’’  ((uunn  iinntteerreessssaannttee  ccaammppoo  aappeerrttoo  ddii  rriicceerrccaa  èè  ll’’iinnttrreecccciioo  ttrraa  llaa  SSttaassii  
ee  iill  tteerrrroorriissmmoo  ssttaammppoo  RRAAFF))..  NNeellll’’oovveesstt,,  ppooii,,  ii  ddeemmooccrriissttiiaannii  eerraannoo  aallll’’ooppppoossiizziioonnee..  

AAll  ggoovveerrnnoo  eerraannoo  iinnvveeccee  ii  ssoocciiaallddeemmooccrraattiiccii  ccoonn  iill  ccaanncceelllliieerree  
HHeellmmuutt  SScchhmmiiddtt..66  QQuueessttii,,  ttuuttttaavviiaa,,  ssaarreebbbbee  ppoottuuttoo  aanncchh’’eeggllii  eesssseerree  
uunn  oottttiimmoo  bbeerrssaagglliioo  ppeerr  llaa  RRAAFF,,  ppeerrcchhéé  nneell  ccoommpplleessssoo  llaa  ssuuaa  ppoollii--
ttiiccaa  ffuu  nniieenntt’’aaffffaattttoo  oossttiillee  aall  mmoonnddoo  iimmpprreennddiittoorriiaallee  --  ee,,  qquuiinnddii,,  
ddiirreettttaa,,  sseeccoonnddoo  llaa  RRAAFF,,  ccoonnttrroo  llaa  ccllaassssee  ooppeerraaiiaa,,  ddeellllaa  qquuaallee  ppuurree  ii  
ssoocciiaallddeemmooccrraattiiccii  eerraannoo  llaa  ssttoorriiccaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ppoolliittiiccaa..  FFoorrssee  --  
ccoonn  ttuuttttii  ggllii  oovvvviiii  lliimmiittii  ddeell  ppaarraaggoonnee  --  iill  ggoovveerrnnoo  ssoocciiaallddeemmooccrraattii--
ccoo  eerraa  qquuaallcchhee  ccoossaa  ccoommee  uunn  ccoommpprroommeessssoo  ssttoorriiccoo  ccoommppiiuuttoo..  

                                                           
44  WWoollffggaanngg  KKrraauusshhaaaarr  ((aa  ccuurraa  ddii)),,  DDiiee  RRAAFF  uunndd  ddeerr  lliinnkkee  TTeerrrroorriissmmuuss..  22  vvooll..  EEddiittiioonn  HHaammbbuurrgg,,  HHaammbbuurrgg  22000066;;  SStteeffaann  AAuusstt,,  DDeerr  
BBaaaaddeerr--MMeeiinnhhooff--KKoommpplleexx..  HHooffffmmaannnn  &&  CCaammppee  VVeerrllaagg,,  HHaammbbuurrgg  22000055..  
55  LLuuttzz  HHaacchhmmeeiisstteerr,,  SScchhlleeyyeerr..  EEiinnee  ddeeuuttsscchhee  GGeesscchhiicchhttee..  BBeecckk::  MMüünncchheenn,,  22000044..  
66   HHaarrttmmuutt  SSooeellll::  HHeellmmuutt  SScchhmmiiddtt..  VVeerrnnuunnfftt  uunndd  LLeeiiddeennsscchhaafftt,,  BBaanndd  11..  DDVVAA  22000033,,  990000  SS..;;  HHaarrttmmuutt  SSooeellll,,  HHeellmmuutt  SScchhmmiiddtt..  
MMaacchhtt  uunndd  VVeerraannttwwoorrttuunngg,,  BBaanndd  22..  DDVVAA  22000055,,  990000  SS..  
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CCoommee  iinn  IIttaalliiaa,,  aanncchhee  iinn  GGeerrmmaanniiaa  aallllee  oorriiggiinnii  ddeell  tteerrrroorriissmmoo  ccii  ffuu  llaa  ccoonntteessttaazziioonnee  
ssttuuddeenntteessccaa  ddeell  ’’6688..  MMaa  iill  ccoollppaacccciioo  cchhee  ddiieeddee  iinniizziioo  aallllaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  RRAAFF  eebbbbee  lluuoo--
ggoo  nneell  11997700::  AAnnddrreeaass  BBaaaaddeerr,,  ccoonnddaannnnaattoo  ppeerr  eesssseerree  ssttaattoo,,  ttrraa  iill  ‘‘6688  ee  iill  ’’7700,,  uunnoo  
ddeeggllii  eesseeccuuttoorrii  ddii  uunnaa  sseerriiee  ddii  aatttteennttaattii  aa  bboommbbaa  ccoonnttrroo  lluuoogghhii  ssiimmbboolloo  ddeell  ccaappiittaallii--
ssmmoo,,  ffuu  lliibbeerraattoo  ddaall  ccaarrcceerree  ddii  BBeerrlliinnoo--TTeeggeell  iinn  uunnaa  ssppeettttaaccoollaarree  aazziioonnee  llaammppoo,,  aatt--
ttuuaattaa  ddaa  uunn  ccoommaannddoo  gguuiiddaattoo  ddaallllaa  nnoottaa  ggiioorrnnaalliissttaa  UUllrriikkee  MMeeiinnhhooff..77    
  
EErraa  nnaattaa  llaa  ‘‘bbaannddaa  BBaaaaddeerr--MMeeiinnhhooff’’,,  cchhee,,  ffiinnoo  aall  ggiiuuggnnoo  ddeell  ’’7722,,  
aavvrreebbbbee  sseemmiinnaattoo  uunn  cclliimmaa  ddii  tteerrrroorree  ee  ppaauurraa  sseennzzaa  pprreecceeddeennttii  iinn  
ttuuttttaa  llaa  GGeerrmmaanniiaa,,  ccoonn  rraappiinnee  iinn  bbaannccaa  ee  aatttteennttaattii  aa  bboommbbaa  ccoonn--
ttrroo  iissttiittuuzziioonnii  cciivviillii  ee  mmiilliittaarrii  tteeddeesscchhee  ee  ssttaattuunniitteennssii..  IInn  uunnaa  sseerriiee  
ddii  ssppaarraattoorriiee  ffuurroonnoo  uucccciissii  ppoolliizziioottttii  ee  mmeemmbbrrii  ddeell  ggrruuppppoo  ee  aann--
cchhee  ddiivveerrssii  iinnnnoocceennttii..  MMeeiinnhhooff  ffuu  llaa  lleeaaddeerr  ee  iissppiirraattrriiccee  iinntteelllleett--
ttuuaallee  ddeell  ggrruuppppoo,,  BBaaaaddeerr  lloo  ssppiieettaattoo  gguueerrrriigglliieerroo,,  ffiigguurraa  ccoonn  ttrraattttii  
ddeell  bbeell  rriivvoolluuzziioonnaarriioo  rroommaannttiiccoo,,  qquuaassii  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  CChhee  GGuuee--
vvaarraa  ddeell  NNoorrdd..88    
  
DDiivveerrssaammeennttee  ddaallllee  BBRR  iittaalliiaannee,,  llaa  RRAAFF  eerraa  ppaassssaattaa  ssiinn  ddaa  ssuubbiittoo  iinn  uunnoo  ssttaattoo  ddii  
ccllaannddeessttiinniittàà  ee  ddii  ssccoonnttrroo  ffrroonnttaallee  ccoonn  lloo  SSttaattoo..  MMaa  nnoonn  rriiuussccìì  mmaaii  aa  ttrroovvaarree  aaddeerreenn--
zzee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ttrraa  iill  cceettoo  ooppeerraaiioo  --  ppeerr  iill  qquuaallee  pprreetteessee  ddii  lloottttaarree..  SSiinn  ddaallll’’iinniizziioo,,  iinn--
vveeccee,,  ccii  ffuu  uunn  ffoorrttee  lleeggaammee  --  iiddeeoollooggiiccaammeennttee  ppiiuuttttoossttoo  ccoonnttrraaddddiittttoorriioo  --  ttrraa  llaa  RRAAFF  
ee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ppaalleessttiinneessee  AAll--FFaattaahh,,  nneeii  ccuuii  ccaammppii  iinn  GGiioorrddaanniiaa  mmoollttii  tteerrrroorriissttii  
tteeddeesscchhii,,  ttrraa  ccuuii  ggllii  sstteessssii  BBaaaaddeerr  ee  MMeeiinnhhooff,,  ffuurroonnoo  aaddddeessttrraattii  ppeerr  llaa  gguueerrrriigglliiaa  uurr--
bbaannaa..  
    

NNeell  ggiiuuggnnoo  ddeell  ’’7722,,  ppeerròò,,  ii  ccaappii  ddeell  nnuucclleeoo  ooppeerraattiivvoo  
ddeellllaa  RRAAFF,,  ccoommpprreessoo  ssiiaa  BBaaaaddeerr  cchhee  MMeeiinnhhooff,,  mmaa  aann--
cchhee  GGuuddrruunn  EEnnsssslliinn,,  JJaann--CCaarrll  RRaassppee,,  HHoollggeerr  MMeeiinnss  eedd  
aallttrrii,,  ffuurroonnoo  ccaattttuurraattii..  MMaa  iill  tteerrrroorree  nnoonn  eerraa  aaffffaattttoo  ffiinnii--
ttoo..  AAnnzzii,,  llaa  ffaassee  ppiiùù  ddrraammmmaattiiccaa  ddeell  tteerrrroorriissmmoo  ddoovveevvaa  
ccoommiinncciiaarree  pprroopprriioo  aaddeessssoo,,  ppeerr  ffiinniirree  ssoollttaannttoo  nneell  11997777,,  
ccoonn  iill  ccoossiiddddeettttoo  ‘‘aauuttuunnnnoo  tteeddeessccoo’’..    

  
PPrreessttoo  ggllii  aarrrreessttaattii  ssii  ddiicchhiiaarraarroonnoo  pprriiggiioonniieerrii  ddii  gguueerrrraa  ee  ddeennuunncciiaarroonnoo  llee  lloorroo  ccoonn--
ddiizziioonnii  nneeii  ccaarrcceerrii  iinn  vvaarriiee  cciittttàà  tteeddeesscchhee  ccoommee  ‘‘ttoorrttuurraa  ddii  iissoollaammeennttoo’’..  BBeenn  ddiieeccii  
vvoollttee  ffeecceerroo  lloo  sscciiooppeerroo  ccoolllleettttiivvoo  ddeellllaa  ffaammee  ((uunnoo  ddii  lloorroo,,  HHoollggeerr  MMeeiinnss,,  mmoorrìì))  ppeerr  
ddeennuunncciiaarree  llee  lloorroo  ddiissuummaannii  ccoonnddiizziioonnii  ddii  pprriiggiioonniiaa  --  ee  ll’’ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  rreeaaggìì  ccoonn  
ccoommpprreennssiioonnee  ee  ppeerrssiinnoo  uunnaa  cceerrttaa  ssiimmppaattiiaa  aaggllii  aappppeellllii  ddaall  ccaarrcceerree..  IInnffiinnee  ii  tteerrrroorriissttii  
rriiuusscciirroonnoo  aadd  eesssseerree  ttrraassffeerriittii  aall  nnuuoovvoo  eerrggaassttoolloo  ddii  SSttooccccaarrddaa--SSttaammmmhheeiimm,,  ddoovvee  ggllii  
ffuu  ppeerrmmeessssoo  ddii  aavveerree  ccoonnttaattttii  ssoorrvveegglliiaattii  ttrraa  ddii  lloorroo..    
  

                                                           
77  JJuuttttaa  DDiittffuurrtthh::  UUllrriikkee  MMeeiinnhhooff..  DDiiee  BBiiooggrraapphhiiee..  BBeerrlliinn::  UUllllsstteeiinn  22000077..  
88  KKllaauuss  SStteerrnn,,  JJöörrgg  HHeerrrrmmaannnn::  AAnnddrreeaass  BBaaaaddeerr..  DDaass  LLeebbeenn  eeiinneess  SSttaaaattssffeeiinnddeess;;  MMüünncchheenn,,  DDeeuuttsscchheerr  TTaasscchheennbbuucchh--VVeerrllaagg  22000077..  
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LLaa  nnoottoorriieettàà  ddeellllaa  lloorroo  ccaauussaa  --  iill  mmaaxxii--pprroocceessssoo  aall  ttrriibbuunnaallee  ddii  SSttaammmmhheeiimm  ttrroovvòò  uunn  
eennoorrmmee  rriissccoonnttrroo  ppuubbbblliiccoo  --  ppoorrttòò  aanncchhee  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ppeerrssoonnaalliittàà  qquuaallii  iill  ffiilloossoo--
ffoo  ffrraanncceessee  JJeeaann--PPaauull  SSaarrttrree..99  UUnn  iinnccoonnttrroo  ttrraa  SSaarrttrree  ee  BBaaaaddeerr  aa  SSttaammmmhheeiimm  nneell  ‘‘7744,,  
ppeerròò,,  ffiinnìì  iinn  mmaanniieerraa  ppiiuuttttoossttoo  ddeelluuddeennttee;;  aallll’’uusscciittaa,,  ll’’iilllluussttrree  ffiilloossooffoo  ddeeffiinnìì  iill  pprree--
ssuunnttoo  ccoommbbaatttteennttee  ddeellllaa  ccaauussaa  lleenniinniissttaa--mmaarrxxiissttaa  uunn  ““……AArrsscchhlloocchh””  ((iittaall..::  ““ssttrroonnzzoo””))..  
  
LLAA  ‘‘SSEECCOONNDDAA  GGEENNEERRAAZZIIOONNEE’’  
  
MMaa  nnoonn  ssoolloo  ii  tteerrrroorriissttii  ddeellllaa  ‘‘pprriimmaa  ggeenneerraazziioonnee’’  RRAAFF  ssii  ppootteerroonnoo  ccoooorrddiinnaarree  iinn  
pprriiggiioonniiaa,,  mmaa,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddii  ssccrriittttii  ee  ccoonn  oorrddiinnii  cciiffrraattii,,  ppoorrttaattii  ffuuoorrii  
ddaall  ccaarrcceerree  ddaaii  lloorroo  aavvvvooccaattii  ddiiffeennssoorrii  ((aadd  aallccuunnii  ddii  lloorroo  ddoovveevvaa  eesssseerree  rreevvooccaattoo  iill  
mmaannddaattoo,,  ppeerrcchhéé  llaa  ssiimmppaattiiaa  ppeerr  ii  lloorroo  mmaannddaannttii  ssii  eerraa  ttrraaddoottttoo  iinn  aaiiuuttii  ccoonnccrreettii  ppeerr  
llaa  lloorroo  lloottttaa))  rriiuusscciirroonnoo  aaddddiirriittttuurraa  aa  ddiirriiggeerree  llaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  llee  aattttiivviittàà  ddeeii  
ccoommppaaggnnii  iinn  lliibbeerrttàà..  LL’’oobbbbiieettttiivvoo  pprriinncciippaallee  ddii  qquueessttaa  ‘‘sseeccoonnddaa  ggeenneerraazziioonnee’’  RRAAFF  
ddiivveennttòò  llaa  lliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  pprriimmaa,,  ccoonn  aazziioonnii  sseemmpprree  ppiiùù  ssppeettttaaccoollaarrii  ee  mmiirraattii  ddiirreett--
ttaammeennttee  aalllloo  SSttaattoo..    
  
AAllll’’iinniizziioo  llaa  ssttrraatteeggiiaa  rriiuussccìì::  nneell  ffeebbbbrraaiioo  ddeell  11997755  uunn  ccoommaannddoo  rraappìì  iill  ccaannddiiddaattoo  ssiinn--
ddaaccoo  ddeemmooccrriissttiiaannoo  aa  BBeerrlliinnoo;;  ddooppoo  uunnaa  sseettttiimmaannaa  iill  ggoovveerrnnoo  SScchhmmiiddtt  ddeecciissee  ddii  ccee--
ddeerree,,  eessppaattrriiaannddoo  cciinnqquuee  pprriiggiioonniieerrii  ddeellllaa  RRAAFF  --  sseeppppuurr  ddii  sseeccoonnddoo  rraannggoo  --  nneelllloo  
YYeemmeenn;;  ll’’uuoommoo  ppoolliittiiccoo  ffuu  lliibbeerraattoo  dduuee  ggiioorrnnii  ppiiùù  ttaarrddii..  UUnnaa  vvoollttaa  ttoorrnnaattii  iinn  GGeerr--
mmaanniiaa,,  ppeerròò,,  ii  tteerrrroorriissttii  lliibbeerraattii  rriipprreennddeerraannnnoo  qquuaassii  ttuuttttii  ll’’aattttiivviittàà  tteerrrroorriissttiiccaa..1100  
  

SSoolloo  uunn  mmeessee  ddooppoo,,  iinnvveeccee,,  uunn  aallttrroo  ccoommaannddoo,,  ddeennoommii--
nnaattoo  sseeccoonnddoo  iill  mmaarrttiirree  HHoollggeerr  MMeeiinnss,,  ooccccuuppòò  
ll’’aammbbaasscciiaattaa  tteeddeessccaa  aa  SSttooccccoollmmaa,,  iinn  SSvveezziiaa..  QQuueessttaa  vvoollttaa  
iill  ggoovveerrnnoo  tteeddeessccoo  ffuu  ddeecciissoo  aa  rriimmaanneerree  ffeerrmmoo,,  ee  ll’’aazziioonnee  
ffiinnìì  iinn  uunn  bbaaggnnoo  ddii  ssaanngguuee;;  pprriimmaa  ii  tteerrrroorriissttii  uucccciisseerroo  dduuee  
ddiipplloommaattiiccii,,  ppooii,,  ddooppoo  ll’’eesspplloossiioonnee  ddii  uunnaa  bboommbbaa,,  ll’’iinntteerroo  
eeddiiffiicciioo  ss’’iinncceennddiiòò..  DDuurraannttee  ll’’aassssaallttoo  ddeellllee  ffoorrzzee  

ddeellll’’oorrddiinnee  ffuurroonnoo  uucccciissii  vvaarrii  tteerrrroorriissttii..1111  NNeell  ’’7766  ffuu  aarrrreessttaattoo  ll’’iiddeeaattoorree  ddeellll’’aatttteennttaattoo,,  
ll’’aavvvvooccaattoo  SSiieeggffrriieedd  HHaaaagg  --  ddiiffeennssoorree  ddii  BBaaaaddeerr..  
  
MMaa  ii  pprroossssiimmii  ccoollppii  ffuurroonnoo  ggiiàà  iinn  ffaassee  pprreeppaarraattoorriiaa  ee,,  
ccoooorrddiinnaattii  ccoonn  oorrddiinnii  pprroovveenniieennttii  ddaallllee  cceellllee  ddii  
SSttaammmmhheeiimm,,  ppootteerroonnoo  eesssseerree  mmeessssii  iinn  aattttoo  aanncchhee  
sseennzzaa  iill  ccoonnccoorrssoo  ddii  HHaaaagg..  IIll  77  aapprriillee  ddeell  ’’7777  uunn  ‘‘ccoo--
mmaannddoo  UUllrriikkee  MMeeiinnhhooff’’  --  llaa  MMeeiinnhhooff  eerraa  ssttaattaa  ttrroovvaattaa  
iimmppiiccccaattaa  nneellllaa  ssuuaa  cceellllaa  uunn  aannnnoo  pprriimmaa,,  mmaa  llaa  tteessii  
uuffffiicciiaallee  ddeell  ssuuiicciiddiioo  vveennnnee  ddaa  ssuubbiittoo  ccoonnttrraassttaattaa  ddaa  

                                                           
99  AAnnggèèllee  KKrreemmeerr--MMaarriieettttii,,  JJeeaann--PPaauull  SSaarrttrree  eett  llee  ddééssiirr  dd''êêttrree,,  22000055;;  MMiicchheell  WWiinnoocckk,,  ««SSaarrttrree  ss''eesstt--iill  ttoouujjoouurrss  ttrroommppéé??»»,,  LL''HHiissttooiirree,,  nn°°  
229955,,  fféévvrriieerr  22000055::  AArrttiiccllee  ccrriittiiqquuee  ssuurr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ppoolliittiiqquueess  dduu  pphhiilloossoopphhee..  
1100  MMaatttthhiiaass  DDaahhllkkee,,  „„NNuurr  eeiinnggeesscchhrräännkkttee  KKrriisseennbbeerreeiittsscchhaafftt““..  DDiiee  ssttaaaattlliicchhee  RReeaakkttiioonn  aauuff  ddiiee  EEnnttffüühhrruunngg  ddeerr  CCDDUU--PPoolliittiikkeerrss  PPeetteerr  
LLoorreennzz  11997755..  IInn::  VViieerrtteelljjaahhrrsshheeffttee  ffüürr  ZZeeiittggeesscchhiicchhttee  5555  ((22000077)),,  HHeefftt  44,,  SS..  664411--667788..  
1111  MMiicchhaaeell  MMäärrzz::  DDiiee  MMaacchhttpprroobbee  11997755..  WWiiee  RRAAFF  uunndd  BBeewweegguunngg  22..  JJuunnii  ddeenn  SSttaaaatt  eerrpprreesssstteenn..  FFoorruumm  VVeerrllaagg,,  LLeeiippzziigg  22000077..  
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vvooccii  cciirrccaa  uunnaa  uucccciissiioonnee  ssuu  ccoommmmiissssiioonnee  ddeelllloo  SSttaattoo  ((ttuutttt’’ooggggii  ppeerrssiissttoonnoo  dduubbbbii  ssuull--
llee  cciirrccoossttaannzzee  ddeellllaa  ssuuaa  mmoorrttee))  --  iill  ‘‘ccoommaannddoo  MMeeiinnhhooff’’  qquuiinnddii  uucccciissee  iill  PPrrooccuurraattoorree  
GGeenneerraallee  ddeelllloo  SSttaattoo,,  SSiieeggffrriieedd  BBuubbaacckk,,  ssiimmbboolloo  ddeelllloo  ‘‘SSttaattoo  ppoolliizziiaa’’,,  ee  ii  dduuee  uuoommiinnii  
ddeellllaa  ssuuaa  ssccoorrttaa,,  nneellllaa  lloorroo  aauuttoo  iinn  mmeezzzzoo  aadd  uunnaa  ssttrraaddaa  aa  KKaarrllssrruuhhee..    
  
LL’’’’OOFFFFEENNSSIIVVAA  7777’’  
  
FFuu  iill  sseeggnnaallee  ppeerr  llaa  ccoossiiddddeettttaa  ‘‘ooffffeennssiivvaa  7777’’..  IIll  3300  lluugglliioo  llaa  vviittttiimmaa  ffuu  uunn  aallttrroo  rraapp--
pprreesseennttaannttee  ddeell  nneemmiiccoo  ddii  ccllaassssee,,  iill  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  ‘‘DDrreessddnneerr  BBaannkk’’  JJüürrggeenn  PPoonnttoo,,  
uucccciissoo  nneellllaa  ssuuaa  ccaassaa..  UUnnoo  ddeeii  tteerrrroorriissttii  ffuu  uunnaa  ssuuaa  ccoonnoosscceennttee,,  ffiigglliiaa  ddii  uunnaa  ffaammiigglliiaa  
bboorrgghheessee  ccoonn  llaa  qquuaallee  ii  PPoonnttoo  aavveevvaannoo  aammiicchheevvoollii  rraappppoorrttii..  QQuuiinnddii  iill  bbaanncchhiieerree  
nnoonn  aavveevvaa  mmoottiivvoo  ddii  nnuuttrriirree  ssoossppeettttii  cciirrccaa  llaa  vviissiittaa  ddeellllaa  rraaggaazzzzaa  ee  ddeeii  ssuuooii  aammiiccii..  
QQuueessttii,,  iinnvveeccee,,  bbeenncchhéé  eerraa  ssttaattoo  pprreevviissttoo  ssoolloo  iill  rraappiimmeennttoo  ddii  PPoonnttoo,,  aa  qquuaannttoo  ppaarree  
lloo  aavvrreebbbbeerroo  ffrreeddddaattoo  aallll’’iimmpprroovvvviissoo,,  sseennzzaa  nneemmmmeennoo  tteennttaarree  ddii  pprreennddeerrlloo  iinn  oo--
ssttaaggggiioo..    
  

CCoolloonniiaa,,  55  sseetttteemmbbrree  11997777,,  oorree  1177..2288::  llaa  MMeerrccee--
ddeess  cchhee  ddeevvee  ppoorrttaarree  aa  ccaassaa  iill  pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  
FFeeddeerraazziioonnee  PPaaddrroonnaallee,,  SScchhlleeyyeerr,,  sseegguuiittaa  ddaa  uunnaa  
sseeccoonnddaa  MMeerrcceeddeess  ccoonn  aa  bboorrddoo  ii  ttrree  ppoolliizziioottttii  
ddeellllaa  ssuuaa  ssccoorrttaa,,  eennttrraa  iinn  VViiaa  VViinncceennzz--SSttaattzz;;  ddoo--
ppoo  ppoocchhii  mmeettrrii  uunn''aallttrraa  MMeerrcceeddeess,,  uusscceennddoo  iinn--
ddiieettrroo  ddaallll’’iinnggrreessssoo  ddii  uunn  ggaarraaggee,,  ssii  mmeettttee  ddii  
ttrraavveerrssoo  ddaavvaannttii  aallllaa  mmaacccchhiinnaa  ddii  SScchhlleeyyeerr;;  
qquueessttaa  ffrreennaa,,  mmaa  llaa  mmaacccchhiinnaa  ddii  ssccoorrttaa  nnoonn  
rreeaaggiissccee  iinn  tteemmppoo  ee  ssii  uurrttaa  ccoonnttrroo  ll’’aallttrraa,,  
ssppiinnggeennddoollaa  ccoonnttrroo  qquueellllaa  cchhee  bbllooccccaa  llaa  ssttrraaddaa;;  
qquuaattttrroo  tteerrrroorriissttii,,  ccaammuuffffaattii  ddaa  ppeeddoonnii  ccoonn  ttaannttoo  
ddii  ccaarroozzzzeellllaa,,  ccoommiinncciiaannoo  aa  ssppaarraarree  aallll’’iimmppaazzzzaattaa  mmiinncciiaannoo  aa  ssppaarraarree  aallll’’iimmppaazzzzaattaa  --  111199  ccoollppii  iinn  uunn  mmiinnuuttoo  ee  mmeezzzzoo;;  ll’’aauuttiissttaa,,  ddiissaarr--

mmaattoo,,  mmuuoorree  ppeerr  pprriimmoo;;  mmeennttrree  uunn  tteerrrroorriissttaa  ttrraasscciinnaa  SScchhlleeyyeerr  ffuuoorrii  ddaallllaa  ssuuaa  mmaacc--
cchhiinnaa,,  ll’’aassssaassssiinnoo  ddeellll’’aauuttiissttaa  ccoorrrree  aattttrraavveerrssoo  ll’’aarreeaa  ddii  ttiirroo  ddeeii  ssuuooii  ccoommppaaggnnii,,  ssaallttaa  
ssuull  ffrroonnttee  ddeellllaa  mmaacccchhiinnaa  ddii  ssccoorrttaa  ee  ddaa  llii  ssppaarraa  ttuuttttaa  llaa  ssuuaa  mmuunniizziioonnee  aattttrraavveerrssoo  iill  
ppaarraabbrreezzzzaa  ffrraannttuummaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo;;  uunn  ppoolliizziioottttoo  
vviieennee  ccoollppiittoo  ddaa  6600  pprrooiieettttiillii;;  ggllii  aallttrrii  dduuee  rriiee--
ssccoonnoo  aa  sscceennddeerree  ddaallllaa  mmaacccchhiinnaa  ee  aa  ssppaarraarree  aa  
lloorroo  vvoollttaa  --  1111  ccoollppii,,  sseennzzaa  cceennttrraarrnnee  uunnoo;;  ppooii  
mmuuooiioonnoo  aanncchhee  lloorroo;;  SScchhlleeyyeerr  vviieennee  ppoorrttaattoo  vviiaa  
ccoonn  uunn''aallttrraa  mmaacccchhiinnaa  ppaarrcchheeggggiiaattaa  ffuuoorrii  
ddaallll’’aarreeaa  ddeellllaa  ssppaarraattoorriiaa..    
  
CCoommiinncciiaa  llaa  pprriiggiioonniiaa..  IIll  ccaappoo  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorriiaa  tteeddeessccaa  vviieennee  nnaassccoossttoo  iinn  uunn  aarrmmaa--
ddiioo,,  iinn  uunn  ppaallaazzzzoonnee  aallttoo  vviicciinnoo  ll’’aauuttoossttrraaddaa  aa  EErrffttssttaaddtt,,  vviicciinnoo  CCoolloonniiaa..  PPrreessttoo  ii  
tteerrrroorriissttii  --  uunn  ‘‘ccoommaannddoo  SSiieeggffrriieedd  HHaauussnneerr’’  ((iill  nnoommee  ddii  uunnoo  ddeeii  ccoommppaaggnnii  uucccciissii  aa  
SSttooccccoollmmaa))  --  lloo  ffaannnnoo  ppaarrllaarree  iinn  uunn  vviiddeeoo,,  iinn  ccuuii  aappppeellllaa  aall  ggoovveerrnnoo  SScchhmmiiddtt  ddii  lliibbee--
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rraarree  BBaaaaddeerr  ee  ggllii  aallttrrii  ccaappii  ddeellllaa  ‘‘pprriimmaa  ggeenneerraazziioonnee’’  RRAAFF,,  GGuuddrruunn  EEnnsssslliinn  ee  JJaann--
CCaarrll  RRaassppee,,  aassssiieemmee  aadd  oottttoo  lloorroo  ccoommppaaggnnii..    
  
SSuucccceeddee  ll’’iinnccrreeddiibbiillee::  nneeii  pprriimmii  ggiioorrnnii  ddeellllaa  rriicceerrccaa,,  eesstteessaa  ssuu  ttuuttttoo  iill  tteerrrriittoorriioo  nnaazziioo--
nnaallee,,  aallccuunnii  ppoolliizziioottttii  ccrreeddoonnoo  ddii  aavveerr  iinnddiivviidduuaattoo  iill  ccoovvoo  ee  cchhiieeddoonnoo  aalllloo  ssttaattoo  mmaagg--
ggiioorree  ppeerr  ddaarrggllii  iissttrruuzziioonnii..  AAllccuunnii  aaggeennttii  ssoonnoo  ggiiàà  ppoossiizziioonnaattii  ddaavvaannttii  aallllaa  ppoorrttaa  
ddeellll’’aappppaarrttaammeennttoo,,  uunnoo  ssuuoonnaa  iill  ccaammppaanneelllloo  --  ddeennttrroo  cc’’èè  SScchhlleeyyeerr  ee  aallccuunnii  tteerrrroorriissttii,,  
pprroonnttii  aadd  uucccciiddeerrlloo  ee  aadd  aaccccoogglliieerree  llee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee  ccoonn  uunn  aarrsseennaallee  ddii  bboommbbee  aa  
mmaannoo  ee  aarrmmii  ddaa  ffuuooccoo  --  mmaa  lloo  ssttaattoo  mmaaggggiioorree  nnoonn  rriittiieennee  vvaalliiddaa  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ffaa  
rriittiirraarree  ggllii  aaggeennttii..  LLaa  rriicceerrccaa  ccoonnttiinnuuaa  aallttrroovvee..  
  

LL’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeell  pprriimmoo  ccoovvoo,,  ccoommuunnqquuee,,  ffaa  cchhee  ii  tteerrrroo--
rriissttii  ssii  vveeddoonnoo  ccoossttrreettttii  aa  ccaammbbiiaarree  nnaassccoonnddiigglliioo..  PPoorrttaannoo  
SScchhlleeyyeerr  pprriimmaa  aallll’’AAiiaa,,  uucccciiddeennddoo  uunn  ppoolliizziioottttoo  oollaannddeessee,,  
ppooii  aa  BBrruuxxeelllleess,,  ddoovvee  rriimmaannee  ppeerr  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllaa  ssuuaa  
pprriiggiioonniiaa..  NNoonn  ggllii  ffaannnnoo  uunn  pprroocceessssoo,,  ccoommee  ppiiùù  ttaarrddii  ii  bbrrii--
ggaattiissttii  ccoonn  MMoorroo,,  mmaa  hhaannnnoo  ccoonn  lluuii  lluunngghhii  ddiibbaattttiittii  ssuu  ttuuttttoo  
iill  ccoommpplleessssoo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ssoocciiaallee  ee  ddii  qquueessttiioonnii  iiddeeoollooggiiccii..  
OOggnnii  qquuaallcchhee  ggiioorrnnoo  ii  tteerrrroorriissttii  ffaannnnoo  uunnaa  ffoottoo  ddii  SScchhlleeyyeerr,,  
ssuull  ffoonnddoo  iill  ssiimmbboolloo  ddeellllaa  RRAAFF,,  llaa  sstteellllaa  aa  cciinnqquuee  ppuunnttee  ee  llaa  
mmiittrraagglliiaattrriiccee,,  ee  uunn  ccaarrtteelllloo  iinn  mmaannoo,,  cchhee  iinnddiiccaa  ii  ggiioorrnnii  cchhee  
eeggllii  ssii  ttrroovvaa  nneellllee  mmaannii  ddeeii  ssuuooii  rraappiittoorrii..    

  
II  ccoommuunniiccaattii  ddeellllaa  RRAAFF,,  ppeerròò,,  nnoonn  ssoonnoo  rreessii  ppuubbbblliiccii,,  ee  iill  ccaanncceelllliieerree  SScchhmmiiddtt  ddeeccii--
ddee  ddii  nnoonn  cceeddeerree  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  --  aanncchhee  aall  ccoossttoo  ddii  ssaaccrriiffiiccaarree  llaa  vviittaa  ddii  SScchhlleeyyeerr..  UUnn  
nnoottoo  aavvvvooccaattoo  ssvviizzzzeerroo  ttiieennee  iill  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ii  rraappiittoorrii,,  mmaa  iill  ggoovveerrnnoo  cceerrccaa  ddii  gguuaa--
ddaaggnnaarree  tteemmppoo,,  ssppeerraannddoo  ddii  ttrroovvaarree  iill  ccoovvoo..  IInnttaannttoo  iill  ppootteerree  eesseeccuuttiivvoo  iinn  GGeerrmmaanniiaa  
vviieennee  ttrraassffeerriittoo  aadd  uunn  ccoommiittaattoo  iinntteerrppaarrttiittiiccoo,,  ssoovvrraappppoossttoo  aall  ggoovveerrnnoo,,  cchhee  iinncclluuddee  
aanncchhee  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellll’’ooppppoossiizziioonnee  ddeemmooccrriissttiiaannaa..  LLaa  GGeerrmmaanniiaa  FFeeddeerraallee  vviivvee  llaa  
ssuuaa  ccrriissii  ppiiùù  ggrraavvee..  
  
PPaassssaa  uunn  mmeessee,,  mmaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee  nnoonn  ssii  ssbbllooccccaa..  BBiissooggnnaa  aauummeennttaa--
rree  llaa  ddoossee::  aalllloorraa  BBrriiggiittttee  MMoohhnnhhaauupptt,,  oorrmmaaii  iill  nnuuoovvoo  ccaappoo  ddeellllaa  
RRAAFF,,  ee  aallccuunnii  ccoommppaaggnnii  vvoollaannoo  aa  BBaaggddaadd  ppeerr  iinnccoonnttrraarree  ggllii  aammiiccii  
ppaalleessttiinneessii  ddeell  FFrroonnttee  PPooppoollaarree  ppeerr  llaa  LLiibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  PPaalleessttiinnaa  
((FFPPLLPP)),,  pprroonnttii  aa  ddaarree  iill  lloorroo  ssoosstteeggnnoo  aallllaa  ccaauussaa  ddeeii  tteerrrroorriissttii  tteeddee--
sscchhii..  SSii  ddeecciiddee  cchhee  uunn  ccoommaannddoo  ppaalleessttiinneessee  ddeevvee  ddiirroottttaarree  uunn  aaee--
rreeoo  ddeellllaa  LLuufftthhaannssaa..  FFoorrssee  ppeerr  SScchhmmiiddtt  llaa  vviittaa  ddii  uunn  cceennttiinnaaiioo  ddii  
ttuurriissttii  tteeddeesscchhii  vvaallee  ppiiùù  ddeellllaa  vviittaa  ddeell  ccaappoo--iimmpprreennddiittoorree??    
  
IIll  1133  oottttoobbrree  qquuaattttrroo  ppaalleessttiinneessii  ddiirroottttaannoo  llaa  ‘‘LLaannddsshhuutt’’,,  iinn  vvoolloo  ddaa  MMaalllloorrccaa  aa  FFrraann--
ccooffoorrttee,,  ccoonn  9911  ppaasssseeggggeerrii  aa  bboorrddoo..  LLaa  pprriimmaa  ttaappppaa  èè  RRoommaa--FFiiuummiicciinnoo,,  ddoovvee  ii  ppaallee--
ssttiinneessii  ttrraassmmeettttoonnoo  llee  lloorroo  rriicchhiieessttee  --  iiddeennttiicchhee  aa  qquueellllee  ddeellllaa  RRAAFF;;  ppooii,,  llaa  sseerraa  sstteessssaa,,  
ll’’aaeerreeoo  rriippaarrttee  ppeerr  LLaarrnnaakkaa,,  iinn  CCiipprroo;;  nneellllaa  nnoottttee  ccoonnttiinnuuaa  ll’’ooddiisssseeaa,,  mmaa  ggllii  aaeerrooppoorrttii  
ddii  BBeeiirruutt,,  DDaammaassccoo,,  BBaaggddaadd  ee  KKuuwweeiitt  nnoonn  ffaannnnoo  aatttteerrrraarree  llaa  ‘‘LLaannddsshhuutt’’,,  cchhee  ppuuòò  
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ffaarree  ssccaalloo  ssoollttaannttoo  aa  BBaahhrreeiinn,,  ppooii  aa  DDuubbaaii,,  ddaa  ddoovvee  ddeeccoollllaa  iill  1155,,  ddooppoo  uunn  ggiioorrnnoo  ddii  
nneerrvvoossee  ttrraattttaattiivvee,,  ddeessttiinnaazziioonnee  iiggnnoottaa..    
  
RRiiaappppaarree  nneelllloo  ssppaazziioo  aaeerreeoo  ddeelllloo  YYeemmeenn,,  ddoovvee  ggiirraa  ppeerr  ddiivveerrssee  oorree,,  ppeerrcchhéé  llee  aauuttoo--
rriittàà  nnoonn  ppeerrmmeettttoonnoo  ll’’aatttteerrrraaggggiioo..  II  rraappiittoorrii  iinnvveeccee  ssppeerraannoo  ddii  ootttteenneerree  ll’’aaiiuuttoo  ddeell  
rreeggiimmee  ccoommuunniissttaa  ddeelllloo  ssttaattoo  aarraabboo..  NNeellllaa  nnoottttee  --  èè  iill  1166  oottttoobbrree  --  ccoonn  iill  ccaarrbbuurraannttee  
qquuaassii  ccoonnssuummaattoo,,  iill  ppiilloottaa  ddeevvee  rriisscchhiiaarree  ttuuttttoo  ee  aatttteerrrraa  sseennzzaa  ppeerrmmeessssoo  ssuu  uunnaa  ppiissttaa  
ddii  ssaabbbbiiaa  aaccccaannttoo  aallllaa  ppiissttaa  aassffaallttaattaa  ddeellll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  AAddeenn..  SSii  nneeggoozziiaa,,  mmaa  --  aa  qquuaann--
ttoo  ppaarree  ddooppoo  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddiirreettttoo  ddeellll’’UUnniioonnee  SSoovviieettiiccaa,,  cchhee  nnoonn  vvuuoollee  eesssseerree  ccooiinn--
vvoollttaa  nneellllaa  vviicceennddaa  --  iill  ggoovveerrnnoo  ddeelllloo  YYeemmeenn  ccoossttrriinnggee  ll’’aaeerreeoo  aa  llaasscciiaarree  iill  ppaaeessee..  
PPrriimmaa,,  ppeerròò,,  ii  rraappiittoorrii  uucccciiddoonnoo  iill  ppiilloottaa  ppeerrcchhéé  aavveevvaa  tteennttaattoo  iinn  ttuuttttii  ii  mmooddii  ddii  ttrraa--
ssmmeetttteerree  aallll’’eesstteerrnnoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  sseeggrreettee  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeennttrroo  ll’’aaeerreeoo..  
  
ÈÈ  iill  1177  oottttoobbrree,,  oorree  11::  ddiirreettttii  pprriimmaa  aa  KKuuwweeiitt,,  ii  tteerrrroo--
rriissttii  ccaammbbiiaannoo  rroottttaa  iinn  vvoolloo  ee  rraaggggiiuunnggoonnoo  llaa  ccaappiittaallee  
ddeellllaa  SSoommaalliiaa,,  MMooggaaddiisscciioo,,  vveerrssoo  llee  44  ddeell  mmaattttiinnoo..  LLìì  
iill  ccaaddaavveerree  ddeell  ccoorraaggggiioossoo  ppiilloottaa  vviieennee  bbuuttttaattoo  ffuuoorrii  
ddaallll’’aappppaarreecccchhiioo..  AAllllee  oorree  1155  ssccaaddee  ll’’uullttiimmaattuumm  ppeerr  llaa  
lliibbeerraazziioonnee  ddeeii  pprriiggiioonniieerrii  ddii  SSttaammmmhheeiimm..  SSoolloo  ddiieeccii  
mmiinnuuttii  pprriimmaa  iill  ccaanncceelllliieerree  SScchhmmiiddtt  ddiicchhiiaarraa  ddii  vvoolleerr  
eessppaattrriiaarree  aa  MMooggaaddiisscciioo  BBaaaaddeerr,,  EEnnsssslliinn,,  RRaassppee  ee  ii  
lloorroo  oottttoo  ccoommppaaggnnii;;  ssii  nneeggoozziiaa  ppeerr  uunn  pprroolluunnggaammeennttoo  ddeellll’’uullttiimmaattuumm  ffiinnoo  aallllee  oorree  
11..3300  ddeell  1188  oottttoobbrree,,  ppeerr  ppootteerr  eeffffeettttuuaarree  iill  lluunnggoo  vvoolloo  ddaa  SSttooccccaarrddaa  iinn  SSoommaalliiaa..  
  
AAlllloorraa,,  aallllaa  ffiinnee  iill  ggoovveerrnnoo  hhaa  cceedduuttoo??  SSiinn  ddaallllaa  sseerraa  ddeell  1133  oottttoobbrree,,  uunn  aallttrroo  aaeerreeoo  hhaa  
sseegguuiittoo  ll’’ooddiisssseeaa  ddeellllaa  ‘‘LLaannddsshhuutt’’,,  qquuaassii  ttaappppaa  ppeerr  ttaappppaa  ee,,  llaa  sseerraa  ddeell  1177,,  aanncchh’’eessssoo  èè  
aatttteerrrraattoo  aa  MMooggaaddiisscciioo..  AA  bboorrddoo  èè  iill  ccoommaannddoo  GGSSGG--99,,  llee  tteessttee  ddii  ccuuooiioo  ddeellllee  ffoorrzzee  
ddeellll’’oorrddiinnee  tteeddeesscchhee,,  pprroonnttee  aadd  iinntteerrvveenniirree  qquuaalloorraa  ffoossssee  rriicchhiieessttoo  ee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  lloo  
ppeerrmmeetttteessssee..  PPooccoo  ddooppoo  mmeezzzzaannoottttee  ppaarrttee  ll’’aassssaallttoo;;  iinn  ssoolloo  sseettttee  mmiinnuuttii  llaa  GGSSGG--99  
rriieessccee  aa  lliibbeerraarree  ttuuttttii  ggllii  oossttaaggggii  tteeddeesscchhii  ee  aa  uucccciiddeerree  ii  qquuaattttrroo  ppaalleessttiinneessii..  
  
AAllllee  oorree  00..3388  ddeell  1188  oottttoobbrree  llaa  rraaddiioo  tteeddeessccaa  ttrraassmmeettttee  llaa  nnoottiizziiaa  ddeellllaa  lliibbeerraazziioonnee  
ddeellllaa  ‘‘LLaannddsshhuutt’’..  AAnncchhee  JJaann--CCaarrll  RRaassppee  llaa  sseennttee  aall  ssuuoo  aappppaarreecccchhiioo  nneellllaa  ssuuaa  cceellllaa  aa  
SSttaammmmhheeiimm..  AAllllee  77..4455  vviieennee  ssccooppeerrttoo  iill  ssuuoo  ccaaddaavveerree;;  ssii  èè  ssuuiicciiddaattoo  --  ccoonn  uunnaa  ppiissttoo--
llaa..  AAllllee  88..0077  vviieennee  ssccooppeerrttoo  iill  ccaaddaavveerree  ddii  AAnnddrreeaass  BBaaaaddeerr  --  aanncchh’’eeggllii  ssuuiicciiddaattoossii  ccoonn  
uunnaa  ppiissttoollaa..  NNeessssuunnoo  hhaa  sseennttiittoo  ggllii  ssppaarrii  nneellllaa  nnoottttee!!  GGuuddrruunn  EEnnsssslliinn  ssii  èè  iimmppiiccccaattaa  
ccoonn  uunn  ccaavvoo  dd’’uunn  aallttooppaarrllaannttee..  UUnnaa  qquuaarrttaa  tteerrrroorriissttaa  hhaa  tteennttaattoo  iill  ssuuiicciiddiioo  ccoonn  uunn  
ccoolltteelllloo,,  mmaa  ssoopprraavvvviivvee..  
  
FFaalllliittoo  iill  tteennttaattiivvoo  ddii  lliibbeerraarree  ii  ccoommppaaggnnii  ddeellllaa  ‘‘pprriimmaa  ggeenneerraazziioonnee’’,,  iill  ‘‘ccoommaannddoo  SSiiee--
ggffrriieedd  HHaauussnneerr’’  uucccciiddee,,  ddooppoo  4433  ggiioorrnnii  ddii  pprriiggiioonniiaa,,  HHaannnnss--MMaarrttiinn  SScchhlleeyyeerr..  NNeell  
ppoommeerriiggggiioo  ddeell  1199  oottttoobbrree  ttrraassmmeettttee  uunn  ccoommuunniiccaattoo,,  nneell  qquuaallee  ssii  lleeggggee::  ““DDooppoo  4433  
ggiioorrnnii  aabbbbiiaammoo  mmeessssoo  uunnaa  ffiinnee  aallllaa  mmiisseerraa  ee  ccoorrrroottttaa  eessiisstteennzzaa  ddii  HH..MM..  SScchhlleeyyeerr..  IIll  ssiigg..  SScchhmmiiddtt,,  
iill  qquuaallee  nneeii  ssuuooii  ccaallccoollii  ddii  ppootteerree  hhaa  ssiinn  ddaallll’’iinniizziioo  ssppeeccuullaattoo  ccoonn  llaa  mmoorrttee  ddii  SScchhlleeyyeerr,,  ppuuòò  rriittiirraarrlloo  
nneellllaa  RRuuee  CChhaarrlleess  PPeegguuyy  aa  MMüüllhhaauusseenn  [[iinn  FFrraanncciiaa]],,  nneell  bbaaggaagglliioo  ddii  uunnaa  vveerrddee  AAuuddii  110000  ttaarrggaattaa  
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BBaadd  HHoommbbuurrgg..  NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  nnoossttrraa  rraabbbbiiaa  ee  ddeell  ddoolloorree  ppeerr  ii  mmaassssaaccrrii  ddii  MMooggaaddiisscciioo  ee  
SSttaammmmhheeiimm  llaa  ssuuaa  mmoorrttee  èè  iinnssiiggnniiffiiccaannttee..  [[……]]  AA  SScchhmmiiddtt  ee  aaggllii  iimmppeerriiaalliissttii  cchhee  lloo  ssoosstteennggoonnoo  
nnoonn  ppeerrddoonneerreemmoo  mmaaii  iill  ssaanngguuee  ssppaarrssoo..  LLaa  
lloottttaa  èè  ssoolloo  iinniizziiaattaa..  [[……]]””  LLaa  sseerraa  sstteessssaa  iinn  
TTVV,,  iill  ccaanncceelllliieerree  ddiicchhiiaarraa  gguueerrrraa  aall  tteerr--
rroorriissmmoo,,  ccoonn  ttuuttttii  ii  mmeezzzzii  aa  ddiissppoossiizziioo--
nnee  ddeelllloo  SSttaattoo  ee  ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddii  ttuuttttaa  llaa  
ppooppoollaazziioonnee  tteeddeessccaa..  OO  ccoonn  lloo  SSttaattoo,,  oo  
ccoonn  ii  tteerrrroorriissttii;;  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ppiiùù  vviiee  ddii  
mmeezzzzoo!!  
  
UUNN  PPAARRAALLLLEELLIISSMMOO  IINNCCOOMMPPIIUUTTOO  
  
IIll  ppaarraalllleelliissmmoo  ttrraa  ggllii  eevveennttii  iinn  GGeerrmmaanniiaa  ee  IIttaalliiaa  ccoollppiissccee,,  ssoopprraattttuuttttoo  ssee  ssii  gguuaarrddaa  
aallll’’aassppeettttoo  ‘‘tteeccnniiccoo’’  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  sstteessssaa,,  ee  aanncchhee  ll’’oobbiieettttiivvoo  ffuu  iiddeennttiiccoo,,  cciiooèè  llaa  
lliibbeerraazziioonnee  ddii  ccoommppaaggnnii  iinn  ccaarrcceerree  iinn  ccaammbbiioo  ddeellll’’iilllluussttrree  oossttaaggggiioo..  TTuuttttaavviiaa,,  ssee  ssii  
ppuuòò  ddiirree  cchhee  ii  bbrriiggaattiissttii  iittaalliiaannii  ssii  eerraannoo  ffaattttii  iissppiirraarree  ddaall  mmeettooddoo  aapppplliiccaattoo  ddaallllaa  RRAAFF,,  
ll’’uulltteerriioorree  eevvoollvveerrssii  ddeeii  dduuee  ccaassii  iinnvveeccee  ddoovveevvaa  nneecceessssaarriiaammeennttee  rriissppoonnddeerree  aallllee  eessii--
ggeennzzee  ddeell  mmoommeennttoo  ee  aaii  ppaassssii  ddeeggllii  iinnvveessttiiggaattoorrii..    
  
SSoopprraattttuuttttoo,,  iill  ccaassoo  MMoorroo  nnoonn  ffuu  ppootteennzziiaattoo  ddaa  uunnaa  sseeccoonnddaa  aazziioonnee,,  aallqquuaannttoo  eeccllaa--
ttaannttee,,  ppeerr  aauummeennttaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  llaa  pprreessssiioonnee  ssuulllloo  SSttaattoo..  IIll  ddiirroottttaammeennttoo  ddeellllaa  
‘‘LLaannddsshhuutt’’  iinnvveeccee  ddrraammmmaattiizzzzòò  iill  ccaassoo  SScchhlleeyyeerr  nneellllaa  ssuuaa  ffaassee  ffiinnaallee,,  iinntteerrnnaazziioonnaa--
lliizzzzaannddoolloo  nneelllloo  sstteessssoo  tteemmppoo..  CCiiòò  ffuu  rreessoo  ppoossssiibbiillee  ddaalllloo  ssttrreettttoo  lleeggaammee  ttrraa  llaa  RRAAFF  
ee  ii  ppaalleessttiinneessii,,  uunn  eelleemmeennttoo  cchhee  aaii  tteerrrroorriissttii  iittaalliiaannii  mmaannccòò..  MMaa,,  aanncchhee  ssee  llee  BBRR  aavveess--
sseerroo  aavvuuttoo  ttaallii  lleeggaammii,,  ddooppoo  iill  ffaalllliimmeennttoo  ddeell  ddiirroottttaammeennttoo  ddeellllaa  ‘‘LLaannddsshhuutt’’  nnoonn  ssaa--
rreebbbbeerroo  rriiuusscciittii  aa  ccoonnvviinncceerree  ii  ppaalleessttiinneessii  uunnaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa  iinn  ppoocchhii  mmeessii  ddii  mmeett--
tteerrssii  aall  sseerrvviizziioo  dd’’uunn  ggrruuppppoo  ccoonn  oobbbbiieettttiivvii  rriivvoollttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  pprroopprriioo  ppaaeessee  ee,,  iinn  
ssoossttaannzzaa,,  iiddeeoollooggiiccaammeennttee  ppiiuuttttoossttoo  eessttrraanneeoo  aallllaa  lloorroo  lloottttaa..  
  
UUnn’’aallttrroo  eelleemmeennttoo  cchhee  aassssiimmiillaa  ii  dduuee  ccaassii  èè  iill  rruuoolloo  ddeellllee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee,,  
iinnccoommpprreennssiibbiillmmeennttee  iinneeffffiiccaaccii  nneellll’’iinnvveessttiiggaazziioonnee  ee  nneellllaa  ccaacccciiaa  aaii  rraappiittoorrii  nnoonn  ssoolloo  
iinn  IIttaalliiaa,,  mmaa  aanncchhee  iinn  GGeerrmmaanniiaa,,  ddoovvee  ssii  ssffaasscciiòò  iill  mmiittoo  ddeellll’’eeffffiicciieennzzaa  ee  dduurreezzzzaa  
ddeellllaa  ppoolliizziiaa..  SSee,,  iinn  IIttaalliiaa,,  mmoollttii  ppaassssii  ffaallssii  ppoottrreebbbbeerroo  aattttrriibbuuiirrssii  aall  ccoommpplleessssoo  
iinnttrreecccciioo  ttrraa  oorrggaannii  ddii  ssttaattoo,,  sseerrvviizzii  sseeggrreettii,,  mmaaffiiaa  ee  ggrruuppppii  dd’’iinntteerreessssii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree,,  
ee,,  nnoonn  uullttiimmoo,,  aallll’’iinnttrreecccciioo  ttrraa  ffrraannggee  ddeellllee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee  ee  aammbbiieennttii  ddeell  tteerrrroorrii--
ssmmoo  ‘‘nneerroo’’,,  aaii  qquuaallii  llaa  ssppaarriizziioonnee  ddii  MMoorroo  nnoonn  ssppiiaaccqquuee  aaffffaattttoo,,  iinn  GGeerrmmaanniiaa  iinnvveeccee  
nnoonn  èè  lleecciittoo  ppaarrllaarree  ddii  vvoolluuttee  ddeevviiaazziioonnii  ddeellllee  iinnddaaggiinnii..  CCeerrttoo,,  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddii  
SScchhlleeyyeerr  cciirrccaa  iill  ssuuoo  ppaassssaattoo  nnaazziissttaa  nnoonn  eerraannoo  cceerrttoo  ppiiaacciiuuttii  aaggllii  aammbbiieennttii  
iimmpprreennddiittoorriiaallii  ee  ggoovveerrnnaattiivvii,,  mmaa  ggllii  eerrrroorrii  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  sseemmbbrraannoo  ppiiuuttttoossttoo  ddoovvuuttee  aa  
ttrraassccuurraatteezzzzee  ee  iimmpprreeppaarraazziioonnii..    
  
IInnccrreeddiibbiillee  iinnvveeccee  sseemmbbrraa  qquueelllloo  cchhee  ssuucccceessssee  nneeii  ccaarrcceerrii  tteeddeesscchhii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aa  
SSttaammmmhheeiimm,,  ll’’eerrggaassttoolloo  ssuuppeerr--ssoorrvveegglliiaattoo  rriisseerrvvaattoo  aappppoossiittaammeennttee  ppeerr  ii  tteerrrroorriissttii  
ddeellllaa  RRAAFF..  CChhee  ii  pprriiggiioonniieerrii  ffoosssseerroo  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoossttrruuiirree,,  ssffrruuttttaannddoo  ll’’iimmppiiaannttoo  rraa--
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ddiioo  ddeell  ccaarrcceerree,,  uunnaa  vveerraa  ee  pprroopprriiaa  rreettee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  sseeggrreettaa  ttrraa  llee  lloorroo  cceellllee,,  
cchhee  ppootteerroonnoo  ppoorrttaarree  ffuuoorrii,,  aaii  lloorroo  ccoommppaaggnnii,,  mmeessssaaggggii  ee  oorrddiinnii  ppeerr  nnuuoovvii  aattttii  tteerr--
rroorriissttiiccii,,  cchhee,,  nneellllaa  nnoottttee  ddeell  ssuuiicciiddiioo  ccoolllleettttiivvoo,,  BBaaaaddeerr  ee  RRaassppee  aavveevvaannoo  aarrmmii  ddaa  
ffuuooccoo,,  cchhee  nneessssuunnoo  aabbbbiiaa  sseennttiittoo  ii  ccoollppii,,  qquueessttii  ssoonnoo  rriimmaassttii  ffiinnoo  aadd  ooggggii  ii  vveerrii  mmii--

sstteerrii  ddeell  ccaassoo,,  cchhee  ffaannnnoo  aappppaarriirree  llee  ffoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee  ee  lloo  
SSttaattoo  sstteessssoo  ccoonn  ii  ssuuooii  sseerrvviizzii  iinn  uunnaa  lluuccee  dduubbbbiioossaa..  
  
IInnffiinnee,,  uunn  aallttrroo  eelleemmeennttoo  ddiissttiinngguuee  ii  dduuee  ccaassii  ll’’uunnoo  
ddaallll’’aallttrroo::  ooggggii,,  ii  ffoonnddaattoorrii  ee  mmiilliittaannttii  ddeellllee  BBRR,,  ssee  nnoonn  
uucccciissii  nneeggllii  ssccoonnttrrii  ccoonn  llaa  ppoolliizziiaa,,  ssoonnoo  ttuuttttii  vviivvii,,  iinn  ccaarr--
cceerree  oo  ffuuoorrii,,  ssccrriivvoonnoo  lliibbrrii  ee  ddaannnnoo  iinntteerrvviissttee;;  mmoollttii  ssii  
ssoonnoo  ppeennttiittii..  LLee  ddoonnnnee  ee  ggllii  uuoommiinnii  ddeellllaa  ‘‘pprriimmaa  ggeenneerraa--
zziioonnee’’  RRAAFF,,  iinnvveeccee,,  qquuaannddoo  ttrraammoonnttòò  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

uusscciirree  ddaall  ccaarrcceerree  ppeerr  rriipprreennddeerree  ll’’aattttiivviittàà  tteerrrroorriissttiiccaa,,  ssii  ssoonnoo  ssuuiicciiddaattii..  AAllttrrii  tteennttaa--
rroonnoo  iill  ssuuiicciiddiioo  iinn  ccaarrcceerree  aanncchhee  ddooppoo  iill  1188  oottttoobbrree  ’’7777..  NNeeggllii  aannnnii  ssuucccceessssiivvii,,  ii  ccaappii  
ddeellllaa  ‘‘sseeccoonnddaa  ggeenneerraazziioonnee’’  ffuurroonnoo  mmaann  mmaannoo  ccaattttuurraattii,,  aallccuunnii  ffuurroonnoo  rriillaasscciiaattii  ddaall  
ccaarrcceerree  ddooppoo  mmoollttii  aannnnii,,  ttrraa  ccuuii  BBrriiggiittttee  MMoohhnnhhaauupptt,,  nneell  22000077..  NNoonn  ppoocchhii  rriicceerrccaattii  
ddeellllaa  RRAAFF,,  iinnvveeccee,,  ttrroovvaarroonnoo  rriiffuuggiioo  nneellllaa  DDDDRR,,  ee  ssoolloo  ddooppoo  iill  ccrroolllloo  ddeell  mmuurroo  nneell  
11999900  ppootteerroonnoo  eesssseerree  aarrrreessttaattii  ee  ccoonnddaannnnaattii..1122    
  
PPoocchhii  ffuurroonnoo  iinnvveeccee  ii  ppeennttiittii  ee  ppeerrcciiòò  mmoollttii  aassppeettttii  ddeeggllii  eevveennttii  aa  mmeettàà  ddeeggllii  aannnnii  7700  
ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ddeell  rraappiimmeennttoo  SScchhlleeyyeerr,,  ssoonnoo  rriimmaassttii  aall  bbuuiioo..  UUnnoo  ddeeii  ppeennttiittii  ffuu  
PPeetteerr--JJüürrggeenn  BBoooocckk,,  uunnoo  ddeeii  pprroottaaggoonniissttii  ddeellll’’’’ooffffeennssiivvaa  7777’’..  AAnncchhee  ssee  llaa  ssuuaa  ccrreeddii--
bbiilliittàà  èè  dduubbbbiiaa  --  ggllii  eexx--ccoommppaaggnnii  lloo  aaccccuussaannoo  ddii  ooppppoorrttuunniissmmoo,,  ii  pprrooccuurraattoorrii  ddii  uunn  
““rraappppoorrttoo  ttaattttiiccoo  ccoonn  llaa  vveerriittàà””  --  eeggllii  hhaa  ccoommuunnqquuee  rriivveellaattoo  mmoollttii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddeell  ccaassoo  
SScchhlleeyyeerr,,  aanncchhee  iill  nnoommee  ddeell  ssuuoo  pprreessuunnttoo  aassssaassssiinnoo  --  ffoorrssee  ppeerr  ddiissccoollppaarree  ssee  sstteessssoo??  
OOggggii  BBoooocckk  èè  ttoorrnnaattoo  iinn  lliibbeerrttàà,,  ssccrriivvee  lliibbrrii  ee  ddaa  iinntteerrvviissttee  aallllaa  ffiieerraa  ddeell  lliibbrroo  ddii  
FFrraannccooffoorrttee,,  uunn  ppoo’’  ccoommee  ii  ssuuooii  ccoolllleegghhii  iittaalliiaannii……1133..  
  
  
  
  
  

                                                           
1122  UUllff  GG..  SSttuubbeerrggeerr,,  DDiiee  AAkkttee  RRAAFF  --  TTaatteenn  uunndd  MMoottiivvee..  TTäätteerr  uunndd  OOppffeerr..  HHeerrbbiigg--VVeerrllaagg,,  MMüünncchheenn  22000088;;  BBuuttzz  PPeetteerrss,,  TTööddlliicchheerr  
IIrrrrttuumm..  DDiiee  GGeesscchhiicchhttee  ddeerr  RRAAFF..  AArrggoonn--VVeerrllaagg,,  BBeerrlliinn  22000044..  
1133  BBoooocckk  PPeetteerr  JJüürrggeenn,,  DDiiee  EEnnttffüühhrruunngg  dduu  EErrmmoorrdduunngg  ddeess  HHaannnnss--MMaarrttiinn  SScchhlleeyyeerr..  EEiinnee  ddookkuummeennttaarriisscchhee  FFiikkttiioonn..  EEiicchhhhoorrnn--VVeerrllaagg,,  
FFrraannkkffuurrtt  22000022;;  UUllff  GG..  SSttuubbeerrggeerr,,  DDiiee  AAkkttee  RRAAFF  ––  TTaatteenn  uunndd  MMoottiivvee..  TTäätteerr  uunndd  OOppffeerr..  MMüünncchheenn,,  HHeerrbbiigg--VVeerrllaagg,,  22000088..  


