
 
 
75è  aniversari de l'alliberament de Sachsenhausen 
 
El 22 d'abril de 1945, les tropes de l'exèrcit roig van alliberar el camp de 
concentració de Sachsenhausen, un dels primers camps construïts pel règim 
nazi, i pel qual van passar més de 200.000 presoners, entre elles prop de 300 
republicans espanyols. Milers de presoners van morir al camp i d’altres també 
en les "marxes de la mort" prèvies a l'alliberament. 
 
Aquest any, a causa de les condicions sanitàries mundials excepcionals, com 
succeix en tots els camps, han quedat anul·lats els actes presencials 
commemoratius de l'75 aniversari de l'alliberament. 
 
La Fundació de Monuments Commemoratius de Brandenburg, el Memorial i el 
Comitè Internacional de Sachsenhausen han previst celebrar aquest 75è 
aniversari de l'alliberament dels presos dels camps de concentració amb una 
commemoració virtual, que tindrà lloc a les xarxes de mitjans socials i a la 
pàgina web de la Fundació Commemorativa de Sachsenhausen, Ravensbrück, 
Below i Brandenburg-Gorden per recordar l'alliberament dels presos dels 
camps de concentració i altres llocs de detenció fa 75 anys. 
 
A aquest efecte, el 19 d'abril es publicaran nombrosos vídeos de supervivents i 
polítics, així com vídeos sobre projectes artístics i pedagògics que formaven 
part dels programes d'organització previstos originalment per a les dates inicials 
del 17 d'abril en els llocs commemoratius de Below, Sachsenhausen i 
Ravensbrück, i el 26 d'abril al Centre Penitenciari Brandenburg-Gorden. 
 
La voluntat de la Fundació és poder difondre biografies, esdeveniments 
històrics, entrevistes, projectes d'art, jocs d'àudio i curts. Entre els quals hi ha 
els supervivents Richard Fagot (Israel), Bernt Lund (Noruega) i Barbara 
Piotrowska (Polònia); el Primer Ministre, Dietmar Woidke; el ministre d'Afers 
Exteriors, Heiko Maas; la ministra de Cultura, Monika Grütters; el President de 
Parlament Europeu, David-Maria Sassassoli; el ministre d'Afers Exteriors 
polonès, Jacek Krzysztof Czaputowicz; la ministra de Cultura de Brandenburg, 
Manja Schüle; l'escriptora Adriana Altaras; la Universitat de Cinema de 
Babelsberg; estudiants de l'Escola Internacional de Brandenburg de Berlín i 
molts d’altres. . 
 
El director de la fundació Axel Drecoll ha comentat: “lamentem profundament 
que, 75 anys després de l'alliberament, els aniversaris no puguin celebrar-se en 
els llocs històrics i en presència de nombrosos supervivents. Per això agraïm la 
participació en l'aniversari en línia de supervivents, creadors culturals, polítics 
nacionals i estrangers, així com de moltes persones compromeses. Amb un 
programa polifacètic, els escenaris històrics es converteixen en llocs de 
memòria i de futur. Han sorgit espais virtuals de trobades i intercanvis que 
conviden a una reflexió tan crítica com creativa sobre la història dels crims 
nazis. esperem amb ànsies una participació activa". 
 
 



 
 
 
Des de l’Amical de Mauthausen i altres camps, com a membres actius del 
Comitè Internacional de Sachsenhausen, i en memòria de tots els deportats, 
entre ells els deportats republicans espanyols, ens sumem a aquesta 
commemoració, i com cada any rendim homenatge als lluitadors i resistents 
antifeixistes, en aquest camp. 
 
En record seu, seguim la seva lluita, per la seva memòria, per la solidaritat 
internacional, la justícia i la llibertat. 
 
Amical de Mauthausen i altres camps, abril 2020 


