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Maandag 28 februari 2022 

Oproep uit de herinneringswereld van de 

deportatie 

 
Leden van de internationale comités 

en nationale herdenkingsverenigingen van de kampen van : 
 

Auschwitz 

Buchenwald-Dora, 

Dachau, Flossenbürg 
Mauthausen, 

Natzweiler-Struthof, 

Neuengamme, 

Ravensbrück 
Sachsenhausen 

hebben de volgende oproep ondertekend: 

 

Stop deze oorlog onmiddellijk! 

Als bewaarders van de herinnering aan de slachtoffers van de nazi-vernietigings- en concentratiekampen en 

aan de waarden die zij verdedigden - vaak tot de dood erop volgde - verklaren de vertegenwoordigers van de 

Internationale Comités van de nazikampen, trouw aan de Eeden die bij de Bevrijding werden afgekondigd en 

gehecht aan de historische realiteiten die aan de basis liggen: 
 

Onder de Sovjetoverlevenden van de nazikampen die in het voorjaar van 1945 de plaatsen verlieten waar zij 
jarenlang de dood hadden aanschouwd, waren de Russen en Oekraïners vaak het talrijkst. Allen deelden zij 

de hoop getuigen en actoren te worden van een nieuwe, bevrijde en vreedzame wereld. Russen en Oekraïners 

waren door de nazi's in dezelfde categorie gevangenen ingedeeld, zij hadden te maken met dezelfde 

ontberingen, dezelfde vernederingen en dezelfde levensbedreigende situaties. Ze konden alleen vertrouwen 
op de solidariteit tussen gedeporteerden om te overleven. Allen hadden hun aandeel gehad in de 

gemeenschappelijke strijd tegen de nazi-aanvaller, als burgers van de Sovjet-Unie. Er zijn nieuwe staten 

ontstaan, maar de gemeenschappelijke geschiedenis en de menselijke banden die door de geschiedenis zijn 
gesmeed, houden niet op bij de landsgrenzen. Niemand van hen die de oorlog hebben meegemaakt, niemand 

van hen die de pijnlijke erfenis dragen, kan het vooruitzicht van een terugkeer naar tragische tijden 

verdragen. Allen zijn zij vandaag verenigd om, in de woorden van de Eed van Mauthausen, "deze herwonnen 
vrijheid als een gemeenschappelijk goed van alle volkeren" te beschouwen. 

 

Als dragers van de herinnering aan de slachtoffers van het nazisme veroordelen de ondertekenaars van deze 
oproep het gebruik van de woorden denazificatie en genocide om de aanval op Oekraïne te rechtvaardigen. 

Het is legitiem dat wij wijzen op het gewicht van de tragedie die zij bedekken. Wij kunnen niet aanvaarden 

dat deze woorden op deze manier worden misbruikt. De getuigenis van de vrouwen van Ravensbrück 

(Manifest van Neubrandenburg), de eden en manifesten van Buchenwald, Mauthausen - op de plaatsen van 
de pas bevrijde kampen - en vervolgens Ravensbrück, Dachau en Neuengamme roepen allemaal op tot 

vreedzame co-existentie tussen alle volkeren, in vrede, democratie en de soevereiniteit van de volkeren. 

 

Wij veroordelen de oorlog tegen Oekraïne, die het voortbestaan van dat land en de vrede in Europa in gevaar 
brengt. Deze militaire aanval is een duidelijke schending van het internationaal recht. Wij zijn ervan 

overtuigd dat elk geopolitiek conflict aan de onderhandelingstafel kan worden opgelost indien alle partijen 

blijk geven van rede en menselijkheid. 

Stop deze oorlog onmiddellijk! 
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Lijst van ondertekenaars van de oproep voor 

Oekraïne van 28 februari 2022 

(bijgewerkt op 3 maart om 08.00 uur) 

 
 Dusan Stefancic, erevoorzitter van het Internationale Mauthausen Comité 

(CIM), gedeporteerd naar Mauthausen, Slovenië 

 Guy Dockendorf, voorzitter van het IMC, vice-voorzitter van het Comité voor de 

Herdenking van de Tweede Wereldoorlog, L 

 Jean-Louis Roussel, vice-voorzitter van het IMC, F 

 Chantal Lafaurie, adjunct-secretaris-generaal van het CIM, F 

 Alexander Philon, IMC-lid, GR 

 Nico Berchem, IMC-lid, L 

 Arnold Kaufman, IMC-lid voor de VS, VS 

 Vlastislav Janik, IMC-lid voor de Tsjechische Republiek, SC 

 György Frisch, IMC-lid voor Hongarije, H 

 Ingrid Bauz, lid van het Mauthausen Komitee Stuttgart, D 

 Anika Taschke, lid van het Mauthausen Komitee Deutschland, D 

 Dario Venegoni, voorzitter van ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi 

nazisti IT 

 Dr Monika Kokalj-Kocevar, Mauthausen Comité Slovenië 

 Concha Diaz Berzosa, vice-voorzitter van de Amical de Mauthausen y otros campos, 

E 

 Josep San Martin Bomcompte, lid van de Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 Marjon de Klijn, voorzitter van de Stichting Vriendenkring Mauthausen, NL 

 Marcel Cools, secretaris van de Belgische Amicale van Mauthausen, B 

 
 Erna Landes, lid van het Mauthausen Komitee Stuttgart, D 

 Andreas Nikakis, lid van het Mauthausen Komitee Stuttgart, D 

 Floriana Maris, voorzitter van de Fondazione Memoria della Deportazione 

 
 Willi Mernyi, voorzitter van het Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) 

 Christa Bauer, directeur van het MKÖ 

 
 Marian Turski, voorzitter van het Internationale Auschwitz Comité 

 Christophe Heubner, uitvoerend vice-voorzitter van het Internationaal Auschwitz Comité 

 
 Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e. V. 

 Marc Schoentgen, voorzitter, Auschwitz Comité, Luxemburg, asbl 

 Henri Juda, lid 

 Renée Braun, lid 

 Jeanny Friederich-Schmit 
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 Daniel Simon, voorzitter van de Amicale française de Mauthausen - gedeporteerden, 

familieleden en vrienden en de raad van bestuur unaniem van degenen die konden 

worden gecontacteerd, waaronder: 

 Caroline Ulmann, vice-voorzitster van de Amicale van Mauthausen 

 Yves-Noël Hacq, secretaris-generaal van de Amicale de Mauthausen 

 Claude Dutems, adjunct-secretaris-generaal van de Amicale van Mauthausen 

 Jacques Lecoutre, penningmeester van de Amicale de Mauthausen 

 Michelle Rousseau-Rambaud, Erevoorzitster van de Amicale van Mauthausen 

 
 Juan M. Calvo Gascón, voorzitter van de Amical de Mauthausen y otros campos, Spanje 

 Llibert Villar Piqué, erevoorzitter van de Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 Isidoro Teruel Manchón, secretaris van de Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 Rosa Toran Belver, voormalig voorzitter van Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 Alexandre Rigol Cuadra, lid van de Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 Ángel del Río Sánchez, lid van de Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 Juan Francisco Murillo Díaz, lid van de Amical de Mauthausen y otros campos, E 

 
 Jean-Michel Thomas, voorzitter van het Internationale Dachau Comité 

 Abba Naor, vice-voorzitter, gedeporteerd naar Dachau, CID 

 Benoît Darmont, vice-voorzitter, IDA 

 Rom Steensma, secretaris-generaal, IDC 

 
 Wimar Jaeger, voorzitter, Nederlands Dachau Comité 

 
 Dominique Boueilh, voorzitter, Amicale française du camp de concentration de 

Dachau (AD) 

 Joëlle Delpech-Boursier, ondervoorzitter, (AD) 

 Serge Quentin, vice-voorzitter, (AD) 

 Pierre Schillio, gedeporteerd naar Auschwitz en Dachau, secretaris-generaal, (AD) 

 Jean Lafaurie, voorzitter, gedeporteerd naar Dachau, Nationale Vereniging van Elysses 

 
 Ernst Grube, voorzitter, Lagergemeinschaft Dachau (LD) 

 Dr. Jürgen Müller-Hohagen, ondervoorzitter (LD) 

 Anna Andlauer, secretaris (LD) 

 Josef Pröll, penningmeester (LD) 

 
 Irmgard Seidel, waarnemend vice-voorzitter van het Internationaal Comité 

van Buchenwald-Dora (CIBD), 

 Agnès Triebel, lid van de CIBD, vice-voorzitter van de Franse vereniging 

Buchenwald Dora en Kommandos 

 Lena Sarah Carlebach, plaatsvervangend secretaris-generaal ad interim van de CIBD 

 Cécile Desseauve, CIBD Penningmeester ad interim 
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 Kamil Majchrzak, waarnemend vice-voorzitter van de CIBD, lid van de Poolse 

Vereniging van voormalige politieke gevangenen van nazi-gevangenissen en 

concentratiekampen (PZBWPHWiOK) 

 
 Olivier Lalieu, voorzitter van de Franse vereniging Buchenwald-Dora en Kommandos, 

Union des Associations de Mémoire des Camps Nazis 

 Enric Garriga, voorzitter van de vereniging Buchenwald Spanje, vice-voorzitter voor Spanje 

van de CIBD 

 
 Ulrich Schneider, secretaris-generaal van de Internationale Federatie van verzetsstrijders, 

Anti-Fascistische Vereniging, FIR 

 Guido Lorenzetti , lid van het Uitvoerend Comité FIR 

 
 Martine Letterie, voorzitter van de Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN) 

 Jean-Michel Gaussot, vice-voorzitter van het AIN 

 Marc van den Driessche, vice-voorzitter van de AIN 

 Kristof van Mierop, secretaris-generaal van INA 

 Uta Kühl, penningmeester van de AIN 

 Swenja Granzow-Rauwald, voorzitter van de AIN-jongerencommissie 

 
 Jean-Michel Clere, voorzitter van de Amicale française de Neuengamme et de ses 

Kommandos 

 
 Jean-Michel Clisson, Erevoorzitter van de Franse vereniging van gedeporteerden en hun 

families van het kamp Flossenburg, Erevoorzitter van het Conservatoire de la Résistance et 

de la Déportation des Deux Sèvres 

 
 Ambra Laurenzi, voorzitter van het Internationaal Comité van Ravensbrück (IRC) 

 Jeanine Bochat, secretaris-generaal van het EIF 

 Vera Dehle-Thälmann, woordvoerder EIF 

 
 Marie-France Cabeza-Marnet, covoorzitter van de Amicale française de 

Ravensbrück et des Kommandos dépendants 

 
 Andreas Meyer, vice-voorzitter van het Internationaal Sachsenhausen Comité (CIS) 

 Dik de Boef, secretaris-generaal, CIS 

 André Lassague, penningmeester, CIS 

 Christine Cavaillès, adjunct-secretaris-generaal voor Frankrijk bij de ISC 

 José Trauffler, vice-voorzitter voor Luxemburg bij de ICS 

 Marjolein Snep, vice-voorzitter voor Nederland bij de ISC 

 Elena Urman, vice-voorzitter voor de Russische Federatie bij de ISC 

 Alois Martinek, ISC-vicevoorzitter voor de Tsjechische Republiek 

 Eugenio Iafrate, vice-voorzitter voor Italië bij de ICS 

 Astrid Danielsen, vice-voorzitter voor Denemarken bij de ISC 

 Sergej Ryzhikow, ISC vice-voorzitter voor Oekraïne 
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 Mireille Cadiou, vice-voorzitter voor Frankrijk bij de ISC 

 Ole Johnny Hansen, ISC-vicevoorzitter voor Noorwegen 

 Tomas Baidal Soliveres, vertegenwoordiger van Spanje bij de CIS 

 
 Marjolaine de Loos, waarnemend voorzitter van het Natzweiler Internationaal Comité 

(CIN) 

 Lex Huss, secretaris-generaal/penningmeester, CIN 

 
 Jean-Luc Schwab, Voorzitter, Amicale nationale (Frankrijk) des déportés et familles de 

disparus de Natzweiler-Struthof et de ses Kommandos 

 Pierre Huss, voorzitter, Amicale nationale (Luxemburg) des anciens prisonniers et des 

familles de disparus de Natzweiler-Struthof 

 
 Albert Hansen, vice-voorzitter van de Nationale Weerbaarheids Stichting, 

Luxemburg 

 Camille Mersch, voorzitter van de Amicale des Anciens Prisonniers Politiques 

Luxembourgeois du camp de concentration de Mauthausen, Luxemburg 

 Paul Hansen, vice-voorzitter van de Amicale de Mauthausen du Luxembourg 

 Jean Pirsch, voorzitter van de Luxemburgse Liga van politieke gevangenen en 

gedeporteerden 

 Dr. Paul Dostert, voormalig directeur van het Centre de Recherche et de Documentation sur 

la Résistance, Luxemburg 

 Bruno Winter, voorzitter van Lëtzebuerger Scouten an der Resistenz, Luxemburg 

 Georges Schmit, voorzitter van de Lëtzebuerger Fräiheetsbewegong, LFB 

 Guy Diederich, voorzitter van de Fraternelle des Anciens Combattants 

Luxembourgeois de la Brigade Piron 

 Danielle Meier, secretaris, Fraternelle des Anciens Combattants Luxembourgeois de la 

Brigade Piron 

 François Theis, voorzitter van de Groupement indépendant des Maquisards 

Luxembourgeois (GIML) 
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