
A hazajukb61 eliizott ]
Kiadtak Stuttgartban,

Felel6ssegunk tudataban lsten es
ember el6tt. a kereszteny-nyugati kul-
turkorhoz tartozas tudataban. nemet
nernzetisegunk es minden eur6pai
nep kozos feladatanak felismerese-
hen. a hazajukb61 eluzott mill16k va-
lasztott kepvlsel61 alapos megfontolas
es lelkiismeretuk megvizsgalasa utan
elhataroztuk. a nemet nep es a vllag
nyilvanossaga el6tt unnepelyesen nyi-
latkozunk. melyet hazajukb61 eluzott
nemetek alaptorveny1:iknek es megke-
rulhetetlen el6felteteluknek teklnte-
nek egy egyseges es szabad Eur6pa
megteremtesehez.

1. MI. hazankb61 eluzottek lemon-
dunk a bosszur61 es a megtorlasr61. Ez
az elhatarozasunk szent es komoly.
arra a vegtelen fajdalomra gondolva.
melyet kulonosen az utols6 evtized
hozott az emberisegre.

2. Mi minden kezdemenyezest min-
den er6nkkel tamogatni fogunk. mely
egy egyseges Eur6pa megteremtesere
iranyul. melyben a nepek felelem es
kenyszer nelkul elhetnek.

3. Kemeny. faradhatatlan munkaval
fogunk Nemetorszag es Eur6pa ujja-
epiteseben reszt venni.

Hazankat elvesztettuk. A hazatla-
nok idegenek ezen a foldon. Az Isten
helyezte be az embereket hazajukba.
Az embereket er6szakosan elszakitani
hazajukt61 aztjeIenti. hogy a lelkuket
pusztitjak el.

Mi ezt a sorsot elszenvedtuk es atel-
tuk. Ezert elhivatottsagot erezunk
magunkban. hogy azt 6hajtsuk. hogy
hazahoz val6 jogot az emberiseg Isten-
t61 ajandekozott alapjogakent ismer-
jek el es val6sitsak meg.
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Amig ezt a jogot szamunkra nem val6-
sitjak meg. megsem akarunk tetlenseg-
re itelve felreaIlni. hanem uj. megigazult
fonnaban nepunk minden tagjaval erte-
lemszeru es testveri egyuttelesben aka-
runk alkotni es hatni.

Ezert azt koveteljuk ma eppugy.
mint tegnap:

1. AIlampolgarkent azonos jogokat
nemcsak a torveny e16tt. hanem a
mindennapok va16sagaban is.

2. Az utols6 haboru terheinek igaz-
sagos es ertelmes megosztasat az
egesz nemet nep szamara. es ezen
alapelv tisztesseges megval6sitasat.

3. A hazajukb61 ell1zottek minden
hivatascsoportjanak ertelmes bekap-
csolasat a nemet nep eletebe.

4. A hazajukb61 ell1zott nemetek te-

vekeny bekapcsolasat Eur6pa ujjaepi-
tesebe.

A vilag nepeinek erezniok kell fele-
16sseguket a hazajukb61 ell1zottek sor-
saert. mivel 6ket ezen id6k fajdalmai a
legsulyosabban erintettek.

A nepek cselekedjenek ugy. mikent
ezt kereszteny kotelesseguk lelk1isme-
retuknek parancsolja.

A nepeknek fel kell ismemiok. hogy a
hazajukb61 elUzott nemetek sorsa. mi-
kent minden menekUlte. vilagproble-
ma. ezeknek megoldasa a legnagyobb
erkolcsi fele16sseget es elkotelezettseget
kOveteli hatalmas teljesitmenykent.

Arra sz6litjuk fel a j6 szandeku ne-
peket es embereket. fogjanak hozza a
munkahoz. hogy mindnyajan a bl1n-
b61. a szerencsetlensegb61. a szegeny-
segb61 es a nyomorusagb61 utat talal-
junk egy jobb jov6be.
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