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Немачка канцеларка Ангела Меркел позвала је Европљане да се супротставе популизму,
национализму, расизму и антисемитизму, одајући пошту отпору који су Немци пружили
нацистима. Поводом годишњице неуспелог покушаја атентата на Адофа Хитлера, она је
рекла да храброст и жртва завереника, учесника Операције Валкира, треба да служе
као пример и данас.

  

  

"Они су ставили хуманост изнад сопствених живота", казала је Меркел окупљенима
на месту где су погубљени лидер завереника пуковник Клаус фон Штауфенберг и
други учесници неуспелог атентата на Хитлера, познатог и под називом Јулска
завера.
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Фон Штауфенберг је 20. јула 1944. покушао да убије Хитлера током састанка уњеговом штабу тако што је оставио ташну напуњену експлозивом. Хитлер је избегаопуну снагу удара експлозије јер је неко ставио ташну уз ногу од стола. ФонШтауфенберг и други завереници стрељани су неколико сати касније.  Меркел је данас одала почаст свима који су се нацистима супротставили на различитеначине - људима који су скривали Јевреје како би их спасили смрти у концентрационимлогорима, Јеврејима који су у Варшавском гету подигли устанак против нациста 1943.године, пољским борцима из Варшавског устанка 1944. године и другима који су себорили против немачких окупатора.  "Фон Штауфенберг је симбол отпора, али његова прича није једина прича отпора",казала је немачка канцеларка.  У време раста антисемитизма и расизма у Немачкој, Меркел је казала да људи треба дацрпе инспирацију из грађанске храбрости оних који су пружили отпор нацистима и да нећуте.  "Уместо да склањамо поглед или да ћутимо, треба да се ангажујемо", истакла је она.Меркел је додала да Европљани морају да буду гласни и да делују против национализмаи популизма.  "Треба да размишљамо мултилатерално, а не једнострано, глобално, а не национално,отворено, а не изолационистички, заједно, а не сами. То су задаци данашњице", рекла јешефица немачке владе.  (Бета)  
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