
Upprop 
Till minne på 70-årsdagen av mordet på Ernst Thälmann 

 

 Till minne på kamrat Thälmann 
Jag kan inte fatta det –  Thälmann är inte längre på livet! 

Den bästa av alla kamrater är bort... 

Han var en förebild till alla som var omkring honom, 

Vännernas vän –  fienderna blev rädda.  
... 

Men –  trots att Thälmann lämmade oss –  

Ni får aldrig bli svaga av sorg efter vännen, 

Gå vidare den vägen vilken han visade till Er! 

Det kommer en tid då vi ska hämnas för hans död! 
 

(Okänd sovjetisk fånge i KZ Buchenwald) 

 

 Vi uppfordrar alla progressiva krafter: 
Strida mot den nyuppkommande fascism och krigsfaran! 

Sluta med omskrivning av historien och lögner! 

Inga ombenämningar av gator, torg och inrättningar kallades efter antifascistiska motståndskämpar! 

Sluta med den moderna bildstormen! 
Sluta med fördömelsen av kommunistisk och antifascistisk motstånd! 

 

Den 18. augusti i sommar blir det 70 år då Ernst Thälmann mördades i Buchenwald efter elva års 

fängelsetid. 

Den 3. mars 1933 arresterades han av fascisterna efter förraderi, 47 år gammal –  den 17. augusti 1944 

hämtades han ur sin cell in Bautzen av hans mördare och förflyttades till koncentrationslägret Buchenwald i 

närheten av staden Weimar (i Thüringen) –  och han blev avrättad tidig på morgonen den 18. augusti 1944 

på befäl av Hitler. Thälmann har inget grav –  sin aska blev spredd framför krematoriet. Mordet på honom 

blev aldrig straffat i Västtyskland –  till idag. 

I den internationala solidaritätsrörelsen för Thälmanns frigivande och för fascisternas offrarna sitt namn har 

blivitt ett symbol för en orubblig hållning mot fascismen. Ernst Thälmann, ordförande på Tysklands 

kommunistpartiet KPD och ordförande på ”Roter Frontkämpferbund”, var före och under sin 

häktningstid känd och älskad på hela världen. Han kunde som ingen annan förklara med enkla och entydiga 

ord sambandet mellan kapitalism, fascism och krig. Det var därför att hans fiender hatade honom och hatar 

honom –  just till idag. 

Mördat har de honom –  men hans idealer ska aldrig dö!  

Minnet på det kommunistiska motståndet och motståndskämparna från arbetarrörelsen skall utraderas ur 

människornas huvuden. 

Idag ändras gatu-, skol- eller torgnamn kallades efter honom och andra antifascister, rivs ner monumenter 

eller –  som i Ziegenhals –  förstörs eller ”anpassas” kulturminnen. 

Så i Berlin! Här är det Ernst-Thälmann-monumentet som är hotat för nedrivning genom spekulanter och 

deras samarbete med lokalpolitiker –  trots många annarstalande kungörelser, trots att det finns 

”kulturminneskydd” för monumentet. Det tycks finnas ett beslut att minnesmärket skulle kommenteras 

per informationstavla, och man hör också om ombyggningen av platsen. Vi måste akta oss och kämpa för en 

värdig påminnelse till Ernst Thälmann.   

 



Ingen förlåtelse, ingen glömska för mordet på Ernst Thälmann, ordförande på Tysklands 

kommunistpartiet KPD och ordförande på ”Roter Frontkämpferbund”, och för morden på flera 

tusental av sina stridskamrater. De döda från fascistisk terror, från holocaust på juderna, sinter och romer 

i Europa, de miljoner krigsoffren, speciellt de från Sowjetunionens folkar, är maning till oss alla att strida 

utan rast emot fascism och krig. 

Överlämnandet av statsmakten till Adolf Hitler den 30. januari 1933 kunde ske på grund av att delar av tyska 

kapitalet, militäret, polisen och rättsväsenet slog samman med nazisterna. Det kunde också ske därför att det 

inte var möjligt att förena alla anifascister, att förena hela arbetarklassen. 

 Sedan 1990 händer mer och mer fascistiska mord i Tyskland –  inte alls NSU-morden har visat 

dimensionen av den fascistiska terrorn och dess brutalitet i Tyskland just och till idag. Det har blivit möjligt 

på grund av de invecklingarna som finns mellan de tyska underrättelsetjänsterna –  speciellt 

”Verfassungsschutz (VS)” [”statsskydd”, motsvarar ungefär ”säpo” i Sverige] –  med nazister och 

naziterrorister. Vad man presenterar till oss som ”upplysning” är bara toppen av isberget. Därför fordrar 

vi den fullständiga upplysningen av NSU-morden, namnen av alla NSU-medlemmar och fullständiga 

informationer om samarbete och statliga finanshjälper åt fascistiska strukturer och partier (som NPD) per 

”V-män” genom polisen och underrättelsetjänsterna BND, MAD och VS. När man ser på denna 

isbergstoppen så blir det också genast klart: Fordringarna att sluta med VS och att förbjuda NPD kann bara 

vara en början. En början att stärka oss som antifascister och våra positioner –  i ett land då de svart-bruna 

påstår att vara politisk ”i mitten” och då staten duger inte någonting till striden mot höger för att den 

likställer ”vänster” och ”höger”. Så: Endast tillsammans kan vi som antifascister strida effektfulla mot 

dem bruna våldmännen och mördarna och deras välgörare och profitörer! De kontinuerliga och starka 

protesterna och blockaderna, exempelvis mot nazistiska aktioner i Dresden, Berlin, Cottbus eller Pforzheim, 

under dem senaste monaderna står för våra succér, vilka vi kan få när vi inte låter sprickas. Så uppropar vi: 

Tillsammans mot fascister och reaktion! Borta med totalitarism- och extremismteorier, bort med formeln 

”höger = vänster”, mot bagatellisering från fascism och kriminaliserung från socialism! 

Bankernas och koncernernas Europa –  konkret den tyska imperialismens politik –  ruinerade en hel del 

länder –  Grekland, Portugal eller Spanien. Deras befolkning, deras arbetande folket måste betala för denna 

krisen av kapitalet. Samtidigt blir fascistiska rörelser starkare, t. ex. den s. k. ”Gyllene morgonrodnad” i 

Grekland, eller kommer till regeringsmakten som de ungerska Jobbik-fascisterna. Titta på de senaste 

händelserna i Ukraina! En kupp, en ”regime change”, på uppdraget av stormakterna Tyskland, Frankrike 

och USA –  genomförd av fascister och antisemiter som kallas ”opposition”. Den här provokationen mot 

Ryssland är en lek med elden. Stoppa det imperialistiska plundringståget Jugoslavien, Somalia, Irak, 

Afganistan, Libyen, Syrien, Mali och Ukraina. Vår internationalism mot dem imperialistiska 

krigsmordbrännare! Största fienden står i egna landet: Krig mot kriget! 

Med anledning till den 70-årsdagen av mordet på Ernst Thälmann ska vi minnas alla människor som blev 

offren för fascistiska, rassistiska eller antisemitiska våldshandlingar. 

Så uppropar vi tillsammans till nedanstående arrangemang på lördag, den 23. augusti 2014 i Berlin:  

Ett möte på Karl-Liebknecht-Haus, därefter demonstration till Ernst-Thälmann-monumentet på 

Greifswalder Straße och där manifestation med tal, musik och kultur. 

Vera Dehle-Thälmann (barnbarn till Rosa och Ernst Thälmann), Kuratorium ”Gedenkstätte Ernst-Thälmann” 

e. V. Hamburg, Freundeskreis ”Ernst-Thälmann-Gedenkstätte” e. V., Ziegenhals, Revolutionärer 

Freundschaftsbund (RFB) e. V., Aktionsbündnis Thälmann-Denkmal, Berlin  

 

Undertecknande:  

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 Freidenker-Verband (DFV) –  Verbandsvorstand •  

Deutscher Freidenker-Verband (DFV) –  LV Berlin/Bbg., LV Nord •  Deutsche Kommunistische Partei 

(DKP) •  Demokratik İ ş çi Dernekleri Federasyonu - Gençlik (DIDF-Jugend) •  Freie Deutsche Jugend 

(FDJ) •  Freundeskreis Palast der Republik, Berlin •  Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und 

Menschenwürde e.V. (GBM) •  Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären Unterstützung  e. V. (GRH) 

•  Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ) •  Hope not Hate, Greater Glasgow, Schottland, 

Großbritannien •  Initiative Buchenwald-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 Jugend Deutschlands (SJD) - Die Falken,  Niederbayern/Oberpfalz •  Türkiye Komünist 

Partisi -1920 (TKP-1920) •  Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten 

(VVN-BdA), Berlin-Lichtenberg •  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 


