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Tisková	  zpráva	  	  
	  
Platforma bude odhalovat památník Hartmutu Tautzovi, 
východoněmeckému uprchlíkovi, kterého zabila československá 
Pohraniční stráž dne 9. srpna 1986  
 
Bratislava	  /	  Praha,	  29.	  července	  2016.	  Platforma	  evropské	  paměti	  a	  svědomí	  spolu	  se	  
slovenským	  Ústavem	  paměti	  národa	  a	  Bratislavským	  samosprávným	  krajem	  zvou	  na	  
odhalení	  památníku	  osmnáctiletému	  Hartmutu	  Tautzovi,	  východoněmeckému	  uprchlíkovi	  
z	  Magdeburgu,	  který	  byl	  napaden	  speciálně	  cvičenými	  psy	  československé	  Pohraniční	  
stráže	  a	  zemřel	  před	  30	  lety	  dne	  9.	  srpna	  1986.	  Památník	  bude	  stát	  na	  okraji	  Bratislavy,	  	  
u	  pole,	  kde	  byl	  Hartmutův	  sen	  o	  svobodě	  přetržen	  pouhých	  22	  metrů	  od	  rakouských	  
hranic.	  	  
	  
Dne	  27.5.2015	  odhalily	  Platforma	  evropské	  paměti	  a	  svědomí	  a	  umělecká	  skupina	  Pode	  Bal	  před	  
Evropským	  parlamentem	  v	  Bruselu	  plastiku	  představující	  zabití	  Hartmuta	  Tautze	  Pohraniční	  
stráží	  komunistického	  Československa.	  Instalace	  doprovázela	  prezentaci	  výsledků	  projektu	  
„JUSTICE	  2.0“	  a	  promítání	  stejnojmenného	  filmu	  Platformy	  v	  Evropském	  parlamentu.	  	  
Platforma	  klasifikuje	  zabíjení	  uprchlíků	  na	  železné	  oponě	  jako	  zločin	  proti	  lidskosti	  a	  vyzvala	  
mezinárodní	  společenství,	  aby	  pomohlo	  dovést	  žijící	  pachatele	  před	  soud	  	  
(viz	  tiskové	  zprávy	  Platformy	  z	  28.	  a	  29.	  května	  2015	  a	  mezinárodní	  echo	  v	  médiích,	  	  	  
www.memoryandconscience.eu/2015/05/28/platform-‐calls-‐for-‐trials-‐of-‐surviving-‐communist-‐leaders-‐for-‐crimes-‐
against-‐humanity/	  	  ;	  
www.memoryandconscience.eu/2015/05/29/platform-‐and-‐pode-‐bal-‐present-‐installation-‐symbolic-‐of-‐the-‐
unpunished-‐crimes-‐of-‐communism-‐in-‐front-‐of-‐the-‐european-‐parliament-‐in-‐brussels/	  	  ;	  
www.memoryandconscience.eu/2015/06/01/justice-‐2-‐0-‐in-‐media/	  ).	  	  
	  
O	  rok	  později	  Platforma	  s	  potěšením	  oznamuje	  stavbu	  památníku,	  který	  bude	  odhalen	  na	  místě	  
zločinu	  v	  Bratislavě-‐Petržalce	  u	  příležitosti	  30.	  výročí	  smrti	  Hartmuta	  Tautze	  -‐	  dne	  9.	  srpna	  2016.	  	  
	  
„Potřebujeme	  etablovat	  celoevropskou	  kulturu	  připomínání	  obětí	  komunismu.	  Případ	  Hartmuta	  
Tautze	  je	  zvlášť	  symbolický,	  neboť	  se	  týká	  čtyř	  současných	  evropských	  zemí	  –	  Německa,	  České	  
republiky,	  Slovenska	  a	  Rakouska,“	  říká	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka	  Platformy.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Další	  informace	  poskytnou:	  
Göran	  Lindblad,	  prezident,	  president@memoryandconscience.eu	  ,+46-‐706710366	  
Dr.	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka,	  director@memoryandconscience.eu	  ,	  +420-‐222	  561	  053	  
 

Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 51 veřejných a soukromoprávních institucí a 
organizací ze 13 členských států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Islandu, Kanady a Spojených států 
amerických pracujících v oblasti vyrovnávání s dědictvím totality na evropské půdě. Zastupujeme asi 200 000 
Evropanů a více než 1 100 000 severoamerických občanů s evropskými kořeny.  


