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Stasi Anne Sørensen Hent PDF Kort før den tyske genforening i 1990 blev det afsløret, at den
østtyske sikkerhedstjeneste, Stasi, siden 1980 havde givet dække og nye identiteter til 10 eftersøgte vesttyske
terrorister fra Rote Armee Fraktion. Det stod hurtigt klart, at der i længere tid og på mange flere områder

havde været kontakter mellem de to parter hen over jerntæppet.Bogen handler om disse forbindelser mellem
de oprørske røde terrorister og de regimetro østtyske Stasi-ansatte. Med baggrund i kildemateriale fra især
Stasi-arkivet fortæller den historien om, hvordan og hvorfor de mødtes. Hvem var de? Hvad troede de på?
Hvordan udformede kontakten sig mellem dem? Og hvad var deres respektive motiver?Samarbejdet mellem
terroristerne og Stasi var affødt og præget af de helt specielle politiske forhold i samtiden, og bogen er derfor
også historien om et splittet studenteroprør, en type terrorisme, som nu er fortid, den kolde krig, det delte

Tyskland - og stormagtspolitikkens konsekvenser for både enkeltpersoner og politiske systemer.

 

Kort før den tyske genforening i 1990 blev det afsløret, at den
østtyske sikkerhedstjeneste, Stasi, siden 1980 havde givet dække og
nye identiteter til 10 eftersøgte vesttyske terrorister fra Rote Armee
Fraktion. Det stod hurtigt klart, at der i længere tid og på mange flere

områder havde været kontakter mellem de to parter hen over
jerntæppet.Bogen handler om disse forbindelser mellem de oprørske
røde terrorister og de regimetro østtyske Stasi-ansatte. Med baggrund
i kildemateriale fra især Stasi-arkivet fortæller den historien om,
hvordan og hvorfor de mødtes. Hvem var de? Hvad troede de på?
Hvordan udformede kontakten sig mellem dem? Og hvad var deres
respektive motiver?Samarbejdet mellem terroristerne og Stasi var
affødt og præget af de helt specielle politiske forhold i samtiden, og
bogen er derfor også historien om et splittet studenteroprør, en type
terrorisme, som nu er fortid, den kolde krig, det delte Tyskland - og
stormagtspolitikkens konsekvenser for både enkeltpersoner og

politiske systemer.
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