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Uppgörelsen - en nynazist hoppar av Ingo Hasselbach Hent PDF När Andra världskriget tog slut trodde
många att nationalsocialismen var utplånad för alltid. Men nazismen har de senaste åren vuxit som en

undergroundrörelse i stora delar av världen.

Ingo Hasselbach var under flera år en av de viktigaste nazistledarna i Tyskland. Han var en våldsam och
hängiven nazist som inte skydde några medel för att framhäva nationalsocialismen såsom den förespråkades
av Adolf Hitler. Men ju äldre han blev, desto mer uppenbart blev det för honom att något var fel. När han till
slut bestämde sig för att hoppa av visade sig nazismens verkliga ansikte, och hot och våld riktade mot honom

blev vardag...

Ingo Hasselbach är en tysk författare och politisk debattör. Under flera år var han en viktig del av den neo-
nazistiska rörelsen i Tyskland - tills han bestämde sig för att hoppa av.
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