Prohlášení užšího spolkového předsednictva Ackermann-Gemeinde
Smíření se stává skutečností
Ackermann-Gemeinde vítá četná a silná gesta smíření
Dvacet let po sametové revoluci zjišťujeme, že usmiřování mezi Čechy a Němci, a také mezi
Čechy a sudetskými Němci, pokročilo díky společné snaze mnoha lidí dobré vůle znatelně
vpřed. Vysocí představitelé státu a církve na obou stranách přiznali vinu a vyzvali ke
smíření.* Zároveň se vzájemně přiblížili lidé ze všech společenských vrstev. Smíření se stává
součástí života a je nejrůznějším způsobem uskutečňováno napříč hranicemi a starými
rozpory. To se projevuje i při vzpomínkách na nevinné oběti a při setkávání nad jejich hroby.
Oběti národně socialistické persekuce jsou připomínány v rámci akcí, kterých se vědomě
účastní i Němci, jelikož vraždění bylo kdysi pácháno německým jménem. Za všechna místa
jmenujme především Terezín, Lidice, Ležáky, Javoříčko atd. Již několik let umísťují občané a
zástupci obcí v České republice kříže a pamětní desky na místech zločinů spáchaných po
konci druhé světové války nebo u hrobů obětí na znamení uctivé vzpomínky. Tak tomu bylo
v Ústí nad Labem, Pohořelicích, Postoloprtech, Teplicích nad Metují, Loděnici a teprve před
několika týdny taky v Dobroníně.
Toto vzpomínání přispívá k zahojení starých ran. Všichni, kdo tímto způsobem uctívají mrtvé,
jim vracejí úctu, kterou jim chtěli vzít jejich vrazi. Pomáhají pozůstalým zpracovat osud jejich
zavražděných příbuzných, sousedů a přátel. A ukazují, že stále více lidí dnešní generace se
zabývá minulostí a považuje tato zvěrstva za hrůzné pochybení. Slova o smíření národů tak
získávají přesvědčivost.
Společnost Ackermann Gemeinde se těmito četnými a silnými gesty smíření cítí být utvrzena
v tom, že cesta česko-německé spolupráce a otevřeného dialogu, kterou si zvolila, je
správná. Děkuje všem, kdo napříč národními hranicemi ctí lidskou důstojnost jako základní
měřítko a v tomto duchu zpracovávají vlastní a společnou minulost a tvoří budoucnost.
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