
27. 01. 22: Хьохст се съпротивлява – 
Ние сме мнозинството и не мълчим!
18:00 ч. митинг на Höchster Schlossplatz
19:00 ч. демонстрация начало Höchster Schlossplatz
19:30 ч. човешка верига около бившата синагога/Ettinghausenplatz

Против Корона помага само да сме солидарни, разумни и сплотени!
Който се „разхожда“ с нацисти, нищо не е разбрал!

На 27.01.2022 – се навършва годишнина от освобождението на 
концлагера Аушвиц – и точно в това време на пандемия ние сме 
за солидарно и справедливо общество и не се оставяме нито да 
бъдем превзети нито заглушени от конспиративни теоретици, от 
антисемити, расисти, десни радикали и неонацисти.

Факт е: Фашизмът не е мнение, а престъпление!

Мнозинството от 2/3-от населението активно взе солидарното 
решение. Ние сме мнозинството в това общество: ваксинираните 
и солидарни с работещите в домовете за обгрижване и болниците, 
в Бърза помощ и обществената инфраструктура, с учителите и 
възпитателите и по този начин предпазваме всички да не попаднат в 
интензивните отделения – предпазваме себе си, близките и децата си. 

Няма да допуснем точно на 27.01.22 протестите против 
задължителната ваксинация от „кривомислещи“, манипулирани от 
„Телеграм“ и социалните медии всяка седмица да заливат Хьохст, 
Франкфурт и цялата област Рейн-Майн, особено паметните места като 
бившата еврейска синагога в Хьохст.

Изводът е: Независимо от това, какво мислят 
някои за задължителната ваксинация, всички 
заедно трябва активно да защитим  основните 
демократичните ценности на обществото ни – 
като поука от времето на нацизма. Това означава 
ясно разграничаване от десни радикални групи и 
неофашисти.

Това е мотото на гражданските инициативи, клубовете, гражданите на Хьохст и западните квартали 
заедно с профсъюзите IG Metall, IG BCE, на обединението на преследваните от нацисткия режим и на 
всички демократични партии и ние апелираме към всички да се присъединят към нас и да участват в 
митингите. Ние не мълчим: Ние действаме! Сега!

27 ЯНУАРИ – ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН  
ДЕН НА ХОЛОКОСТА

Никога повече фашизъм –  
никога отново война!

Vorbereitungskreis  
der Anwohner:innen,  
Vereine, Parteien und 
Einzelpersonen aus 
Höchst V.
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Против Корона помага само да сме солидарни,  
разумни и сплотени!

С нацисти не се демонстрира. Никога!

Програма:  
от 17.30 ч.: място на срещата на Höchster Schlossplatz

18.00 ч.: митинг на пл. Höchster Schlossplatz

следва: демонстрация през гр. Хьохст до Ettinghausenplatz 
(бившата еврейска синагога на Höchster Markt)

19.30 ч.: човешка верига около бившата синагога  
(Ettinghausenplatz) и съвместен заключителен митинг на Marktplatz

„На 27 януари 1945 
войници на Червената 
армия освободиха 
концлагера Аушвиц. 
Там нацистите бяха 
изтребили повече 
от един милион 
души. Денят на 
освобождението 
днес е международен 
възпоменателен ден на 
Холокоста.”

„Най-ужасното, което някога съм виждал“

Сплотени въпреки дистанцията!
Ние предпазваме себе си и всички останали по време на 
демонстрацията и митинга. Нашите хигиенни правила са:
Апелираме към всички участници, преди митинга да дезинфекцират 
ръцете си и да направят бърз антигенен тест, както и да спазват по 
време на мероприятията дистанция. 

Всички участници следва да спазват дистанция от 1,5 м. 
Отговорност за това носят организаторите на митинга. 

По време на демонстрацията и митингите за всички участници е 
задължително носенето на маска.  Участващи, които не спазват 
указанията на ръководството на мероприятието, ще бъдат 
изключени от участие. 

Участници, които не желаят да носят маски, не спазват дистанция, 
разпространяват конспиративни теории, дясно радикални и 
неофашистки идеи са категорично нежелани при това мероприятие, 
ще се третират като нарушители и ще бъдат изключени от участие. 
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