
 

 2020באפריל  29-לשחרור מחנה הריכוז דכאו, ה 75-יום השנה ה

 מנהל הקרן הבווארית לאתרי ההנצחהקרל פרלר, וידאו של  מסר

 הפרלמנט הבווארי יו"רל מקום ראשון -ממלאו

 

 גבירותי ורבותי הנכבדים! 

 

חגוג את יום שנה תכננו לכמנהל הקרן הבווארית לאתרי ההנצחה כואב לי מאוד, שדווקא בשנה, בה 

לשחרור מחנות הריכוז דכאו ופלוסנבירג, אנו נאלצים לבטל את האירועים שתוכננו זמן ארוך  75-ה

 נמנעת. -מראש. בזמנים בהם וירוס מתפשט בעולם כולו היתה החלטה זו בלתי

 

סגרנו  במסגרת הוראות הבטיחות של בוואריה ושל כל גרמניהוהמבקרים באתרים להגנת אורחינו 

שני אתרי ההנצחה וביטלנו עד הודעה חדשה את כל האירועים. לכן נותר לי רק לבקש את  את

 סליחתכם. 

 

 ניצולים יקרים, 

 גבירותי ורבותי הנכבדים, 

 

רק לקראת האירועים בדכאו נרשמו מעבר לשבעים ניצולים, רובם עם מלווים ממשפחותיהם. רבים 

ואת שחרורם, סבל המיוחד הזה למקום בו הם חוו מהם החליטו באופן מודע להגיע, לחזור בתאריך 

בפעם הראשונה בכלל. הקשר עימם, אך גם עם ילדיהם ונכדיהם, מעשירים מאוד את למספר מהם, 

 ברצוני להודות להם על כך. עבודתינו באתרי ההנצחה. 

 

מהחיילים האמריקאים המשחררים תכננו להגיע, היא כבוד גדול עבורינו! אילו  19-גם העובדה ש

באפריל לדכאו  29-מחשבות ורגשות הניעו אותם אנשים, כשהגיעו בשעות הערב המוקדמות ב

 ! עבור הזולת עשייתםושחררו אסירי מחנה ריכוז מסבל ויסורים עמוקים. לעולם לא נשכח את 

 

שבעים סוציאליזם היה ונשאר גם -כרון פשעי הנאציונליכרון הקורבנות וזיימי זיכרון. ז ימי השנה הם

ינו וחובתינו. האזהרה מהאתמול משרתת את השלום של המחר! משימתמכן -לאחר וחמש שנים

 לעולם אסור יהיה לזלזול והדרה, שנאה והסתה, מוות והשמדה לשלוט בארץ שלנו. 

 

עם כל גופיה, עובדותיה ועובדיה יודעת מה משמעות אחריותה  הקרן הבווארית לאתרי ההנצחה

גרמניה וביחוד מהמדינה החופשית זה ברצינות מרובה. בתמיכה גדולה מ ולוקחת על עצמה תפקיד

אנו פועלים בימים אלה באופן אינטנסיבי על תוכניות נרחבות בקשר לעתיד שני אתרי  ,בוואריה



הניצולים והקורבנות יהיה אחד העקרונות החשובים ההנצחה תחת אחריותינו. עירוב צאצאי 

 בעבודתינו.  

 

האפשרות, לבוא להם אני מאחל מכל הלב לכולנו שנמשיך להיות בריאים ולניצולים אני מאחל שתנתן 

במאי  2-לשחרור ב 76-בשנה הבאה. נעשה ככל שניתן ביכולתנו להזמינכם לאירועי יום השנה ה

ולקיים את האירועים וההזדמנויות למפגשים, כפי שתכננו אותם השנה ולא עלה בידינו לעשות  2021

 זאת. 

 

 תודה רבה.


