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PVV-leider Geert Wilders heeft zich maandag bij de Pegidademonstratie in Dresden uitgesproken tegen de "islamisering van de
samenleving". Pegida, de Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes, heeft in korte tijd veel aanhang
gekregen. In dit overzicht al onze berichtgeving over Pegida:
Geert Wilders bij de Pegdia-demonstratie op 13 april in Dresden
De 'stroblonde rechtsbuiten van de Nederlandse politiek', zoals het Handelsblatt
Wilders noemt, heeft zich maandag bij de wekelijkse Pegida-demonstratie tegen
de "islamisering van de samenleving" uitgesproken. Ook bekritiseerde hij Angela
Merkel om haar uitspraak dat de islam bij Duitsland hoort. Wilders sprak ongeveer
25 minuten, in het Duits. Er waren zo'n 10.000 mensen op zijn toespraak
afgekomen, veel minder dan de 30.000 toehoorders waar Pegida op gehoopt had,
maar duidelijk meer dan bij voorgaande Pegida-bijeenkomsten.
De meeste Duitse media zijn kritisch over Wilders. Zo spreekt de Süddeutsche
Zeitung van de rechtspopulist Wilders en zijn hetze tegen de islam, Die Zeit
noemt hem 'Islamfeind'. Spiegel Online ontkracht een aantal van Wilders'
uitspraken in een fact-check.
Er was veel politie ingezet en voorafgaand aan de bijeenkomst had ministerpresident Tillich van Saksen gewaarschuwd dat tegen racistische uitspraken zou
worden opgetreden. De uitnodiging aan Wilders kwam mede voort uit de wens van
Pegida-oprichter Lutz Bachmann om in contact te komen met Europese rechtse
bewegingen. Wilders legde in een interview met de Oostenrijkse krant Proﬁl uit
dat hij naar Duitsland ging omdat hij zich "altijd zelf een beeld van de dingen" wil
vormen. Dat Bachmann begin dit jaar in opspraak raakte door een selﬁe met een
Hitlersnor, deert hem niet: "Dat was heel dom van hem, maar we maken allemaal
fouten."
Wilders sprak eerder, in 2010 en 2011, in Duitsland op uitnodiging van de
Berlijnse rechtspopulistische partij Die Freiheit. Zie ook: 'Wilders en Pegida'
(André Krause, rechtspopulisme-onderzoeker Zentrum für Niederlande-Studien,
Universiteit Münster, op MDR.de)
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'Pegida als Duitse PVV? Zo simpel is het niet'
Hanco Jürgens (Duitsland Instituut) gaat in Trouw in op de verschillen en
overeenkomsten tussen de anti-islambeweging Pegida in Duitsland en
het populisme van Pim Fortuyn en Geert Wilders in Nederland.
Pegida als Duitse PVV (PDF 1) Zo simpel is het niet (PDF 2) (Trouw, 29-1-2015)
TV: Pegida bij Günther Jauch
Kathrin Oertel, toen nog kopstuk van Pegida - kort daarop legde ze haar functies
neer - debatteerde op 18 januari met politici Wolfgang Thierse (SPD), Jens Spahn
(CDU) en Alexander Gauland (AfD) en met politiek expert Frank Richter
(Landeszentrale für politische Bildung Sachsen) in de ARD-talkshow van Günther
Jauch. Het is de eerste keer dat een vertegenwoordiger van Pegida met Duitse
politici in gesprek ging. Kijk hier de uitzending terug:
Politik triﬀt auf Protest - Pegida bei Günther Jauch (ARD, 18-1-2015)
Wat Pegida wil
Pegida heeft op haar Facebook-pagina in december een verklaring gepubliceerd
met 19 punten. De meeste punten gaan over integratie en asielbeleid, maar de
beweging eist bijvoorbeeld ook de invoering van referenda naar Zwitsers
voorbeeld, bescherming van 'onze christelijk-joods gevormde avondlandcultuur'
en ze spreekt zich uit tegen de 'bijna dwangmatige, politiek-correcte
geslachtsneutralisatie van onze taal'.
19 punten van Pegida
Factcheck Pegida-eisen door Duitse politicoloog (Stuttgarter Nachrichten,
12-1-2015)
Achtergrond:
Ton Nijhuis (Duitsland Instituut) over de kansen van Pegida in Nederland en België
(BNR Nieuwsradio, 3-3-2015, vanaf 38:30 min)
Ton Nijhuis (Duitsland Instituut) over Pegida (BNR Nieuwsradio, 12-1-2015)
Hanco Jürgens (Duitsland Instituut) over Pegida (WekkerWakker NPO Radio 5,
12-1-2015, vanaf 1:42:44 min)
Aanhang Pegida in Duitsland groeit (Duitslandweb, 16-12-2014)
Nieuwsoverzicht Duitslandweb:
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April
Ex-AfD-politica wil voor Pegida burgemeester in Dresden worden (7-4-2015)
Maart
Pegida en salaﬁsten demonstreren tegelijk in Wuppertal (16-3-2015)
Staatssecretaris wil met Pegida-aanhangers spreken (10-3-2015)
Pegida-aanhangers vallen vluchtelingenkamp aan (3-3-2015)
Februari
Aantal Pegida-demonstranten in Dresden ﬂink gedaald (10-2-2015)
Legida-demonstratie verboden, 500 demonstranten in Dresden (9-2-2015)
Ex-Pegida-kopstuk Oertel plant nieuwe beweging 'rechts van CDU' (3-2-2015)
Januari
Pegida-frontvrouw Oertel legt functies neer (28-1-2015)
Minder demonstranten bij Pegida-protest in Dresden (26-1-2015)
Demonstratie Pegida in Leipzig mondt uit in geweld (22-1-2015)
Pegida-voorman Bachmann treedt af na Hitler-schandaal (22-1-2015)
SPD wil niet in gesprek met Pegida (20-1-2015)
Dresden verbiedt alle demonstraties, elders wel Pegida-protest (19-1-2015)
'Lügenpresse' gekozen tot 'Unwort' van 2014 (13-1-2015)
100.000 mensen demonstreren tegen Pegida (13-1-2015)
Leipzig verbiedt Mohammed-karikaturen bij Pegida-protest (12-1-2015)
SPD-leider Gabriel wil gezamenlijk protest tegen Pegida (9-1-2015)
Pegida en AfD zien aanslag Parijs als bevestiging (9-1-2015)
Studie: Duitsers bang voor islam, moslims integreren (8-1-2015)
AfD-voorzitter Petry ontvangt organisatoren Pegida (7-1-2015)

Duitsland Instituut

Pegida: anti-islam-protest en tegendemonstraties in heel Duitsland (6-1-2015)
'Bärgida' roept op tot anti-islam-demonstratie in Berlijn (5-1-2015)
2014
Weer meer aanhang Pegida, ook meer tegendemonstraties (23-12-2014)
Anti-islam-beweging Pegida brengt 15.000 mensen op de been (16-12-2014)
AfD-leider Lucke vindt protest van islam-kritische Pegida goed (10-12-2014)
10.000 mensen op Pegida-demonstratie in Dresden (9-12-2014)
Pegida-beweging tegen 'islamisering' wint snel terrein (8-12-2014)
Tegendemonstranten stoppen anti-islam protest in Dresden (2-12-2014)
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