
Kujtim nga Luftat antifashiste - 
Depoja G tek Dessauer Ufer (Breku i Desauit) 

Te breku i Desauit (Dessauer Ufer) në lagjen Grasbrooki i vogël (Kleiner Grasbrook) ështe depoja
G, një ndërtese magazinimit e cila ështe ndërtuar ne vitin 1903 nga kompania për tabak Reemtsma
ne portin e Hamburgut. Në kohen e dy vitet te fundit e luftes dyte boteror 1944/45 kjo ndërtesa ishte
një  nga  tre  kampet  më  te  madhja  rreth  kampit  e  konzentrimit  ne  Neuengamme.  1.500  çifute
hungareze, çeke dhe polak çe ishin burgosur te cilet ishin te dytëruar më dhunë për te punu ne port.
Të njëten fatkeqsi e përjetuan 2.000 burra te burgosur dhe nje numer e pa njohur te burgosurit e
luftës nga vendë të ndryshmë. Shumë detaje për ato njerëz të  cilet  ishin burgosur ne brekun e
Desauit  (Dessauer  Ufer) dhe gjurmet  qe i  lan mbrapa ne deponin G akoma nuk jan hulumtuar
kretësisht. Sidomos ne veçanti ështe një mbishrim ne gyrelisht në podrumin e ndërteses në të cilen
ata të burgosurit ishin dytëruar më kërkar mbrojtje nga sulmet ajror në menyra të pa pritur.

Publikisht nuk ka pasur kujtime për përdorimit e depojes G ne kohen e socialismit kombetar pas
vitit 1945. Deri sot ekziston vetëm një panel kujtimi ne murrë dhe nje gur pengues (Stolperstein)
për kujtim të asaj kohe.

Iniciativa breku i Desauit (Initiative Dessauer Ufer) ështe një grup shoqeriuar dhe persona private
antifashiste te cilet merren me politikën historike dhe kujtimore, dokumentacion dhe performance.
Ne kërkojmë krijimin e nje vendit për kujtimin dhe mesimin si së ështe një përdorim e depojes G e
lidhur më lagjën dhe jo tregtare. Përveç kësaj, ne hulumtuajm historin e ndëteses, kërkojmë kontakt
më të mbijetuart, shkëmbëjmë njëri trjetrin dhe organizojmë tourne më të cilat ne duam të bëjmë të
vetëdijshëm për historin e ati vendi dhe të kontribuojmë një pjesë për kujtimin ati vendit (datat
mund ti gjeni ne websitin tonë).

Aktualisht ndërtesa ështe në nevojë për riparim, ështe prone e një shoqerise private e cila kerko më
qëndru anonym. Nga se lagja Grasbrooki i vogël ështe pjesë e portit e Hamburgut, toka vet ështe
prone e Hamburg Port Authority (HPA) qe duhet te miratojë përdorimit e ndërteses. Për shkak një
konfliktit mes shoqerisë dhe HPA ajo rrethanë nuk ështe e dhane, e cila e pengon punen tonë ne ate
vend. Në te ardhmen e shkurt në lagjën Grasbrooki i vogël do ndërtohet një qark i rri i HafenCityit.
Gjatë ksaj koh nuk ështe e sigurt si mund të ndryshoj situata për depon G.

Iniciativa breku i  Desauit  kerkonë se bashku me polikliniken Veddel  dhe  New Hamburg qe te
përmbahet ndërtesa me mbi 24.000m² dhe te vendosen te pakten tre nga tet shpija si vend për kujtim
dhe  mesim  dhe  të  bëhet  qendra  e  lagjës.  Si  ne  qarkaun  përreth  Veddel,  Wilhelmsburg  dhe
Rothenburgsort  ka  mungës  vendeve  jo  tregtare  -  për  shembull  për  mbledhje  qytetarë.
Me  ketë  depoja  G  duhet  te  riparohet  kujdeshmët  sipas  kërkeses  se  mbrojtjes  se  trashëgimit.
Ndërkohe ështe e nevojshmë qe humultuhet ndërtesa dhe te mbrohen gjurmët te gjetura.

Kujtimi  ështe  pjesë  e  fort  aktive  e  antifashismit.  Duhet  të  bëhet  depoja  G  një  pjesë  asaj  në
Hamburg!  
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