
Saksalaisen vastarintaliikkeen lentolehtisiä 

 

Vetoomus kaikille saksalaisille! 

 

Sota etenee kohti vääjäämätöntä loppuaan. Kuten vuonna 1918, Saksan hallitus yrittää kääntää 

kaiken huomion kasvavaan sukellusveneuhkaan, vaikka samanaikaisesti sotajoukot palaavat idästä 

loputtomana virtana ja lännestä odotetaan invaasiota. Amerikan asevarustelu ei ole vielä saavuttanut 

huippuaan, mutta jo nyt se päihittää kaiken, mitä historiassa on koskaan nähty. Matemaattisella 

varmuudella Hitler johtaa Saksan kansan perikatoon. H i t l e r  e i  v o i  v o i t t a a  s o t a a,   

e n ä ä  v a i n  p i t k i t t ä ä  ! Hänen ja hänen apuriensa syyllisyys on loputtoman ääretöntä. 

Oikeudenmukainen rangaistus lähenee ja lähenee! 

 

Mutta mitä tekee Saksan kansa? Se ei näe eikä kuule. Sokeasti se seuraa viettelijöitään 

turmelukseen. ”Voitto hinnalla millä hyvänsä!”, ovat he kirjoittaneet lippuihinsa. ”Taistelen 

viimeiseen mieheen”, sanoo Hitler – ja kuitenkin sota on jo hävitty.  

 

Saksalaiset! Haluatteko itsellenne ja lapsillenne saman kohtalon, jonka juutalaiset ovat saaneet 

kokea? Haluatteko että Teitä mitataan samalla mittapuulla kuin viettelijöitänne? Onko meidän 

määrä ikuisesti olla koko maailman vihaama ja hylkäämä kansa? Ei! Siksi irrottautukaa 

kansallissosialistisesta ali-ihmisyydestä! Todistakaa teoin, että Te ajattelette toisin! Uusi 

vapaustaistelu koittaa. Parempi osa kansasta taistelee puolellamme. Repikää se 

välinpitämättömyyden viitta, jolla olette verhonneet sydämenne! Tehkää päätös  

e n n e n  k u i n  o n  l i i a n  m y ö h ä i s t ä ! 

 

Älkää uskoko kansallissosialistista propagandaa, joka on istuttanut sisimpäänne bolševikkipelon! 

Älkää luulko, että Saksan hyvinvointi olisi sidottu kansallissosialismin voittoon tai häviöön! 

Rikollisjoukolla ei saksalaisten voittoa saavuteta. Irtisanoutukaa  

a j o i s s a kaikesta siitä, mikä on yhteydessä kansallissosialismiin! Jonain päivänä karmeat mutta 

oikeudenmukaiset tuomiot lankeavat niille, jotka pelkurimaisesti ja epäröiden pysyivät piilossa. 

 

Mitä opimme sellaisen sodan päättymisestä, joka ei koskaan ollutkaan koko kansan sota? 

 

Imperialistinen valta-ajattelu on, mistäpäin se sitten tuleekin, tehtävä lopullisesti vaarattomaksi. 

Yksipuolinen preussilainen militarismi ei saa enää koskaan päästä valtaan. Vain suurisuuntaisella 



Euroopan kansojen välisellä yhteistyöllä voidaan rakentaa perusta, jolle jälleenrakentaminen on 

mahdollista. Keskitetty valta, sellaisena kuin sitä preussilainen valtio Saksassa ja Euroopassa on 

yrittänyt harjoittaa, täytyy aina tukahduttaa heti alkuunsa. Tulevaisuuden Saksa voi olla ainoastaan 

federalistinen. Vain terve, federalistinen valtiojärjestys kykenee tässäkin tilanteessa vielä 

täyttämään heikentyneen Euroopan uudella elämällä. Työväestö on tervejärkisen sosialismin 

voimalla vapautettava syvimmän orjuuden tilasta. Omavaraisen talouden harhakuvan on hävittävä 

Euroopasta. Kaikilla kansoilla, jok´ikisellä yksilöllä, on oikeus maailman hyödykkeisiin! 

 

Sananvapaus, uskonvapaus, yksittäisen kansalaisen suojelu rikollisten hirmuvaltioiden mielivallalta 

– nämä ovat uuden Euroopan perusta.  

 

Tukekaa vastarintaliikettä, levittäkää lentolehtisiä! 

 
 


