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Geen staatsimmuniteit voor nationaal-Geen staatsimmuniteit voor nationaal-
socialistische oorlogsmisdaden!socialistische oorlogsmisdaden!

Op naar Den Haag! Op naar Den Haag! 

Tienduizenden inwoners/sters werden vermoord
Tienduizenden mensen waren het, die door de Wehr-
macht of door daarbij aangesloten SS-eenheden tijdens 
de  bezetting  van  Griekenland  en  Italie  in  de  tweede 
Wereldoorlog werden afgeslacht en vermoord. Tiendui-
zenden, die voor dwangarbeid naar Duitsland werden 
ontvoerd.  Tot  op  de  dag  van  vandaag  echter,  heeft 
geen  van  hen  van  de  Bondsrepubliek  Duitsland  als 
rechtsopvolger van het misdadige Derde Rijk, een cent 
schadevergoeding gezien. Geen cent voor platgebran-
de huizen, voor verwoeste dorpen, geen schadevergoe-
ding,  zelfs  niet  symbolisch,  voor  het  verlies  van  ver-
moorde  ouders,  kin-
deren,  broers  of 
zussen.  Geen  scha-
devergoeding  voor 
de jarenlange  uitbui-
ting door middel van 
dwangarbeid. 
(  Slechts  een  klein 
deel van de voorma-
lige  dwangarbeiders 
heeft  symbolische 
geldbedragen  gekre-
gen uit het fonds van 
de  Stichting  EVZ). 
De kern van de offi-
ciele duitse "Wieder-
gutmachung"-politiek  is  uiteindelijk:  grote  woorden  en 
herinnerings- bijeenkomsten,  ja graag,  maar geen er-
kenning  van legale  verplichtingen-  en erger  nog:  het 
geld blijft hier!

Duitsland weigert elke vorm van schadeloosstelling
Omdat ze het wachten beu waren, hebben honderden 
mensen de laatste 20 jaar processen gevoerd en zijn 
uiteindelijk door de hoogste rechtbanken van Grieken-
land en Italie in het gelijk gesteld. In de vonnissen wordt 
steeds betoogd, dat de staatsimmuniteit van Duitsland 
niet geldt voor de misdaden door de bezettingsmacht. 
Inmiddels  moet Duitsland,  op basis  van deze vonnis-
sen, tientallen miljoenen euro's betalen aan de voorma-
lige dwangarbeiders, aan de overlevenden en familiele-

den van inwoners, die bij de slachtpartijen in Distomo, 
Kalavryta,  Civitella,  Marzabotto,  Falterona,  Mommio, 
Cevarolo, Monchio, Morello enz. de dood vonden. 

De achtereenvolgende  duitse  regeringen  laten echter 
niets  onbetuigd  om  de  slachtoffers  hun  rechtmatige 
aandeel  te  ontzeggen.  De overlevende inwoners  van 
het griekse Distomo, waar duitse SS-troepen op 10 juni 
1944 218 mensen afslachtten, hebben reeds in het jaar 
2000  voor  het  Opperste  Gerechtshof  in  Griekenland 
(Areopag) een geldig vonnis tegen de Bondsrepubliek 
Duitsland  verkregen,  op  basis  waarvan  Duitsland  28 
miljoen euro, plus rente, aan de inwoners moet betalen. 

De  duitse  regering 
zorgde  er  achter  de 
schermen  vooor,  dat 
dit  vonnis  niet  werd 
omgezet  en  dat  de 
reeds in gang gezette 
veiling van duitse be-
zittingen o.a. het Goe-
the-instituut) werd ge-
stopt.

Nadat  het  Opperste 
Gerechtshof  in Rome 
in juni 2008 een opzi-
enbarende  uitspraak 
deed en de uitvoering 
van dit griekse vonnis 

ook op duits eigendom in Italie toeliet en de slachtoffers 
van de massamoord in het griekse Distomo vervolgens 
met het beslag leggen op de duitse Villa Vigoni aan het 
Como-meer begonnen, diende Duitsland een klacht in 
tegen  Italie  bij  het  Internationale  Gerechshof  in  Den 
Haag. 
De bedoeling is, " de illegale handelingen van de ita-
liaanse rechtbanken te stoppen, die de ssouvereiniteit 
van Duitsland  aantasten".  Van het  Internationale  Ge-
rechtshof  verwacht  Duitsland,  dat  het  principieel  niet 
meer toestaat, dat privé-personen voor de rechtbank in 
het  éne land  een  ander  land  aanklagen.  Met  behulp 
van  dit  proces  wil  Duitsland  de onafhankelijke  recht-
spraak in Italie door een UNO-wereldrechtbank tegen-
werken, wil de souvereiniteit van Italie ondermijnen en 

   Franc Rovan, slow enischer Überlebender

Maria Padiska Distomo 1944



zichzelf van de last van de financiele verantwoordelijk-
heid voor zijn eigen geschiedenis bevrijden.

In dit proces voor het Internationale Gerechtshof heb-
ben de mensen zelf, de slachtoffers van de nazi-misda-
den, de overlevenden en familieleden, geen deelname-
recht. Hun argumenten worden niet gehoord en ze kun-
nen  ook geen  verzoeken  indienen.  Het  proces  is  op 
zichzelf reeds een duidelijke poging om de duitse hege-
monie te demonstreren: het IGH mag niet in staat wor-
den gesteld, het éne land te veroorloven in de recht-
spraak van een ander land in te grijpen.

Duitsland  onttrekt  zich  uit  haar  verantwoordelijk-
heid
Als Duitsland niet aansprakelijk  wordt  gesteld ten op-
zichte  van de slachtoffers  van de nationaal-socialisti-
sche oorlogsmisdaden, dan zou dat ook een rampzalig 
signaal zijn in verband met huidige ( b.v. in Afghanis-
tan) en toekomstige oorlogen. Dat moet worden voorko-
men! Juist daarom willen we samen met de griekse, ita-
liaanse  en sloweense  slachtoffers van Nazi-Duitsland 
voor het IGH daartegen protesteren en voor de onmid-
delijke betaling van smartegeld demonstreren.

Voor de onmiddelijke schadeloosstelling van alle nazi-slachtoffers! Geen staatsimmuniteit bij 
oorlogsmisdaden! Afwijzen van het verzoek van Duitsland bij het Internationale Gerechtshof!

Voorlopig programma in Den Haag: 
Zondag,11 eptember 2011: 
20:00 uur Info- en discussieavond, Auto-
noom Centrum, Willem van Outhoornstraat 
17
Maandag, 12 september 2011 
9:00 uur Manifestatie voor het Internationaal 
Gerechtshof 
10:00-13:00 uur Bijwoning van de zitting en 
infopoint voor de rechtbank, Carnegieplein 
2, Den Haag. 
Dinsdag, 13 september 2011 
10:00-13:00 uur Bijwoning van de zitting 

Verdere informatie en actuele afspraken zijn 
te verkrijgen bij: http//www.nadir.org/nadir/initiativ/ak-distomo/
Voor het bezoek aan de zitting moet je je voor de 8e september aanmelden bij: 
http//www.icj-cij.org/docket/files/143/16590.pdf

Kontakt:  ak-distomo@nadir.org 

Tel.: 0049 40 4396001    

AK Distomo / AK Angreifbare Traditionspflege

Bankrekening voor financiele ondersteuning: Martin 
Klingner, Sparda-Bank Hamburg, Nr. 1019538, BLZ: 
20690500

Steun ons met geld !

v.i.S.d.P.: Martin Klingner, Budapester Straße 49, 20359 Hamburg (BRD)

    Luigi Ferrini italiniescher Überlebender mit seinem Rechtsanw alt J. Lau  

   Argyris Sfountouris, griechischer Überlebender

Den Haag IGH 2009


