Výzva
V upomínku 70. výročí zavraždění Ernsta Thälmanna
Památce soudruha Thälmanna
Uvěřit nelze - Thälmann nežije!
Z řad soudruhů odešel nejlepší –
vzorem kolem sebe každému byl,
druhem druhům – nepřátelům
naháněl strach. …

Avšak přes tu oběť z nejtěžších
smutek nad přítelem vás oslabiti
nesmí.
Vykročte dál na cestu ukázanou jím!
Vždyť přijde den, kdy jeho smrt se pomstí!
(Neznámý sovětský zajatec v koncentračním táboře
Buchenwaldu)

Vyzýváme všechny pokrokové síly:
Bojujme proti nově se ohlašujícímu fašismu a nebezpečí války!
Braňme se proti přepisování a zkreslování dějin!
Žádné už přejmenovávání ulic a náměstí nosících jména bojovníků protifašistického odboje!
Konec modernímu boření pomníků!
Konec zďábelšťování komunistického a protifašistického odboje!
18. srpna tohoto roku si připomínáme 70. výročí dne, kdy byl Ernst Thälmann po jedenáctiletém žaláři
v Budyšíně odzadu zavražděn v Buchenwaldu. Ve věku 47 let byl 3. března roku 1933 v důsledku
zrady v Berlíně fašisty zatčen a 17. srpna 1944 ho vyvedli jeho vrahové z budyšínské vězeňské cely,
převezli ho do koncentračního tábora Buchenwaldu blízko Výmaru a tam ho v ranních hodinách 18.
srpna 1944 na rozkaz Hitlerův zastřelili. Thälmann hrob nemá – jeho popel byl rozsypán před
krematoriem. Jeho zavraždění do dneška nedostalo od justice spolkové republiky odvety v podobě
spravedlivého trestu. V hnutí mezinárodní solidarity za jeho osvobození a za oběti fašismu se stalo
jeho jméno symbolem neotřesitelného postoje vůči fašismu. Ernst Thälmann, předseda Komunistické
strany Německa a předseda Svazu rudých bojovníků, byl před uvězněním i po dobu vazby v celém
světě znám a ctěn. On jako nikdo jiný uměl jednoduchými a jasnými slovy vysvětlovat souvislost
mezi kapitalismem, fašismem a válkou. Za to ho nenáviděli jeho nepřátelé - a nenávidějí ho až podnes.
Zavraždili ho, ale ideály, za které Ernst Thälmann stál, jsou nesmrtelné!
Vzpomínku na komunistický odboj a na protifašistické bojovníky z dělnického hnutí chtějí vymazat
z hlav lidí. Dnes se ulice, náměstí a školy, které byly pojmenovány podle Thälmanna a jiných
antifašistů, přejmenovávají, pomníky bourají anebo, jako v Ziegenhalsu, památníky ničí či
„převěnovávají“. Také v Berlíně hrozí pomníku Ernsta Thälmanna vinou spekulantů a ve spolupráci
s obvodními politiky zboření – přes početné jinak znějící výpovědi a přes ustanovení o ochraně
památek. Musíme zůstat bdělými a zápasit o důstojné zkomentování pomníku, které stojí současně na
programu.
Vražda na Ernstu Thälmannovi, předsedovi Komunistické strany Německa a Svazu rudých
bojovníků, vražda na tisících jeho spolubojovníků a spolubojovnic nemůže být prominuta ani
zapomenuta. Mrtví fašistického teroru, systematické hromadné vraždy na Židech, Sintiových a
Rómech v Evropě, milióny obětí války, zejména národů Sovětského svazu, nám budou vždy
upomínkou, abychom se neúnavně angažovali proti fašismu a válce.

Předání moci Hitlerovi bylo umožněno spletením částí německého kapitálu, vojenství, policie a justice
s nacisty. Stalo se možným také tím, že se nepodařilo vytvořit jednotu všech antifašistů, jednotu
dělnické třídy.
Od roku 1990 se konají v Německu vraždy páchané nacisty – ale nebyly to teprve vraždy, za něž je
zodpovědné tzv. „Nacionálně socialistické podzemí“ (NSU), co ukázalo, jakého stupně brutality již

v Německu opět dosáhl fašistický teror. Umožněno to bylo zapletením německých tajných služeb,
zejména Ochrany ústavy (VS), do tenat nacistů a nacistických teroristů. Co se nám prezentuje jako
údajné odhalení, je pouze špičkou ledovce. Proto požadujeme odhalit bez mezer vraždy spáchané
bandou NSU, uveřejnit jména všech členů NSU a rozsah spolupráce státních orgánů s NSU a státních
finančních příspěvků pro hnědé struktury a strany (jmenovitě NPD – „Národně demokratická strana
Německa“) prostředkem „důvěrníků“ policie a tajných služeb – Spolkové zpravodajské služby (BND),
Vojenské výzvědné služby (MAD) a úřadů Ochrany ústavy (VS). Podíváme-li se na onu špičku
ledovce, ukáže se také zřetelně, že požadavky na rozpuštění úřadů Ochrany ústavy a zákaz NPD
mohou být jen začátkem. Začátkem to, aby se zesilnily pozice antifašistů – v zemi, v níž černo-hnědí
tvrdí, že jsou politickým „středem“ a v níž stát selhává při boji proti pravici, protože staví levici
s pravicí na stejnou rovinu. Proto platí: Jenom společně můžeme my antifašisté a antifašistky čelit
hnědým násilníkům a vrahům, jejich příznivcům a poživatelům. Neúnavně a důsledně organizované a
rozhodné antifašistické protesty a blokády jako např. v minulých měsících proti nacistickým akcím
v Drážďanech, Berlíně, Chotěbuzi nebo Pforzheimu jsou příkladem úspěchů, jichž lze dospět,
nedopustíme-li, aby nás rozštěpili.
Proto zní naše výzva:
Společně buďme silní proti fašistům a reakci!
Pryč s teorií totalitarismu a extremismu, s formulí „pravice a levice jsou stejné”, proti zbagatelizování
fašismu a kriminalizaci socialismu!
Evropa bank a koncernů, konkrétně politika německého imperialismu, zahnala řadu zemí - Řecko,
Portugalsko nebo Španělsko – do úpadku. Obyvatelstvo, pracující těchto zemí mají zaplatit krizi
kapitálu. Zároveň rostou fašistická hnutí, jako v Řecku tzv. „Zlaté červánky“, anebo přicházejí k vládě,
jako maďarští fašisté jobbiku. Nejnovější události v Ukrajině poutají naši pozornost. Puč, tzv. „regime
change“, objednaný velkomocemi Německem, Francií a USA, opírající se o fašisty a antisemity, které
nám vydávají za „opozici“. Tato otevřená provokace vůči Rusku je hrou s ohněm. Skoncujme konečně
s tímto řetězem < Jugoslávie – Somálie – Irák – Afgánistán – Libyje – Sýrie – Mali – Ukrajina > a
postavme proti němu slovem a činem svůj internacionalismus! Hlavní nepřítel je ve vlastní zemi:
válku válce!
Bereme 70. výročí zavraždění Ernsta Thälmanna za příležitost, abychom vzpomínali těch lidí, kteří se
stali oběťmi fašistického, rasistického a antisemitského násilí.
Vyzýváme proto společně k účasti na následujících akcích v sobotu, 23. srpna 2014 v Berlíně:
pořad v Domě Karla Liebknechta, po něm demonstrace k pomníku Ernsta Thälmanna v Greifswaldské
ulici, tamtéž závěrečná manifestace s projevy, hudbou a kulturním programem.

Vera Dehle-Thälmann (vnučka Rosy Thälmannové a Ernsta Thälmanna);
Kuratorium „Gedenkstätte Ernst-Thälmann“ (Kuratorium „Památník Ernsta
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Thälmanna“) e.V. , Hamburg;
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ e. V. (Kruh přátel „Památník Ernsta
Thälmanna“), Ziegenhals;
Revolutionärer Freundschaftsbund (RFB) (Revoluční svaz přátelství), e. V.;
Aktionsbündnis Thälmann-Denkmal (Akční svazek Thälmannův pomník), Berlin

podpisovatelé:
Alfred Klahr Gesellschaft, Wien, Österreich •Antifaschistische Aktion Burg (AAB) •
Antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh e.V. • Antifaschistische Linke
Fürth (ALF) • Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB) • Bündnis für Soziale
Gerechtigkeit und Menschenwürde e.V. (BüSGM) • Communist Party of Ireland (KPI) •
Communist Party of Britain (CPB) • DDR-Kabinett e. V., Bochum • Deutscher FreidenkerVerband (DFV) – Verbandsvorstand • Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – LV Berlin/Bbg.,
LV Nord • Deutsche Kommunistische Partei (DKP) • Demokratik
i Dernekleri Federasyonu
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eingeschriebener Verein – zapsaný spolek

- Gen lik (DIDF- ugend) • Freie Deutsche ugend (FD ) • Freundeskreis Palast der
Republik, Berlin • Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschen ürde e.V. (GBM)
• Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung e. V. (GRH) • Gruppe
Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ) • Hope not Hate, Greater Glasgo , Schottland,
Großbritannien • Initiative Buchen ald-Gedenken • Initiativgemeinschaft zum Schutz der
sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der
DDR e. V. (ISOR) • Kommunistische Plattform in der Linkspartei (KPF) • Kommunistische
Partei Deutschlands (KPD) • Marx-Engels-Zentrum (MEZ), Berlin • Ostdeutsches Kuratorium
von Verbänden e. V. (OKV) • für den RotFuchs – Förderverein e. V.: Götz Dieckmann • für
den RotFuchs - Monatszeitschrift: Klaus Steiniger • Sozialistische ugend Deutschlands
(SJD) - Die Falken, Niederbayern/Oberpfalz • Türkiye Komünist Partisi -1920 (TKP-1920) •
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), BerlinLichtenberg • Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Verband der Antifaschistinnen
und Antifaschisten e.V. (VVN-VdA), Berlin

Contact:

vorstand@etg-ziegenhals.de

ernst-thaelmann-gedenken@gmx.de

