
 
 

 

 

 

Schani Margulies:  
 
Nekrolog Waltera Laubera (str. 91–93) 
 
Je jen málo lidí, kteří, aniž by věděli nebo 
chtěli, mají rozhodující vliv na životy 
druhých.  
 
Jedním z těchto lidí byl Walter, který svým 
působením ovlivnil nejen mě, ale i mnohé z 
mé generace. 
 
Poznal jsem ho před mnoha lety jako člena 
závodní rady firmy Express, kde pracovala 
moje matka.  
 
Mnoho příkladných sociálních vymožeností, 
kterými se tato společnost vyznačovala, 
musí být připisováno Walterově 
angažovanosti.  
 
Ale jeho tehdejší činnost se neomezovala 
jen na podnikové aktivity, působil jak v 
Komunistické straně, k níž cítil 
sounáležitost, tak i v odborech. 
 
To samo o sobě by stačilo pro připomenutí 
jeho aktivit, ale přece jen bylo mnohem 
působivější to, s jakým přesvědčením se k 
těmto úkolům stavěl.  
 
Charakterizovala ho solidarita, starost o 
kolegy, lidskost, laskavost a pochopení pro 
lidské slabosti. 
 
Jednota mezi teorií a praxí byla pro něj 
neopomenutelná. „Kázat vodu a pít víno“ 
pro něj bylo nepřijatelné. 
 
Když v roce 1968 ruské tanky rozdrtily v 
Československu „socialismus s lidskou 
tváří“, hlasitě se proti tomuto zločinu 
vyslovil a následně KPÖ (Komunistická 
strana Rakouska) opustil. 
 
Stal se tak jedním z prvních v odborovém 
hnutí, kteří bojovali za odbory nezávislé na 
straně. 
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Nekrolog Waltera Laubera (str. 91-93) 
 
Samo šačica ljudi ne zna, a možda ne 
želi znati da ima ključnu ulogu u 
životima drugih ljudi.  
 
Jedan od takvih je bio i Walter koji je 
svojim djelovanjem utjecao ne samo na 
mene nego i na mnoge iz moje 
generacije. 
Upoznao sam ga prije mnogo godina 
kao člana vijeća tvrtke Express u kojoj je 
radila moja majka. 
 Mnoge od izuzetnih društvenih 
pogodnosti koje su karakterizirale ovo 
društvo moraju se pripisati Walterovu 
angažmanu. 
Njegove aktivnosti u to vrijeme nisu se 
ticale samo korporacije. Bio je aktivan 
kako u Komunističkoj partiji, kojoj je 
osjećao pripadnost, tako i u sindikatima. 
Već samo prisjećanje na njegove 
aktivnosti bilo bi dovoljno dojmljivo, no 
još je dojmljivije bilo uvjerenje s kojim je 
pristupao  svim tim aktivnostima. 
Odlikovali su ga solidarnost, briga za 
kolege, humanost, dobrota i 
razumijevanje ljudskih slabosti. 
Jedinstvo teorije i prakse za njega je bilo 
neophodno, jer „propovijedati vodu i piti 
vino“ bilo mu je neprihvatljivo. 
 
Kada su ruski tenkovi u Čehoslovačkoj 
1968. srušili "socijalizam s ljudskim 
licem", glasno je govorio protiv tog 
zločina i nakon toga napustio KPÖ 
(Komunističku partiju Austrije). 
 
Time je postao jedan od prvih u 
sindikalnom pokretu koji se borio za 
partijski neovisne sindikate. 
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V odborové organizaci GPA (Odbory 
soukromých zaměstnanců) a mezi 
zaměstnanci obchodního sektoru naléhal 
na demokratizaci a transparentnost. 
 
Odbory by si mimochodem ušetřily mnoho 
strastí, kdyby mu naslouchaly, místo aby ho 
ignorovaly, respektive očerňovaly jeho 
kritiku jako poškozování odborů. 
 
Byl také jedním z těch kritických a 
levicových odborářů, kteří uznávali, že 
sociální spravedlnosti lze dlouhodobě 
dosáhnout pouze tehdy, pokud se podaří 
přežít v míru a ve zdravém životním 
prostředí.  
 
Bylo proto přirozené, že se aktivně zapojil 
do mírového hnuti Velikonočních pochodů. 
 
Proti odporu a nepochopení řady svých 
kolegů se začal zabývat otázkou jaderných 
elektráren a poznal, že jaderné elektrárny a 
atomové bomby jsou nebezpečná dvojčata. 
 
 
Byl iniciátorem iniciativy „Gewerkschafter 
gegen AKW“ (Odboráři proti jaderným 
elektrárnám) a mimo jiné díky němu došlo k 
přeorientování tehdejší GE (Odborová 
jednota/Gewerkschaftliche Einheit, v rámci 
odborového hnutí v Rakousku jako frakce 
blízká komunistickým ideálům, pozn. B.R.) 
na alternativní a ekologické hnutí. 
 
 
 
Vždy byl otevřený „novému“, ale nepřijímal 
vše nekriticky.  
U „Zelených“ byl jedním z těch, kteří 
opakovaně poukazovali na to, že problémy 
pracovního světa a sociální otázky mají 
nesmírný význam. 
 
 
Vždy vědomě čelil protiodborovým 
tendencím, i když věděl, že některá kritika 
ÖGB (Rakouský odborový svaz) byla více 
než oprávněná. 
 
 
Během celé této doby byl Walter aktivní jak 

Pozvao je na demokratizaciju i 
transparentnost u GPA (Sindikat 
zaposlenika u privatnom sektoru) i među 
zaposlenicima u poslovnom sektoru. 
 
Time što bi ga poslušali sindikati su 
mogli izbjeći mnogo problema, umjesto 
da su ga ignorirali ili njegove kritike 
karakterizirali kao razbijanje sindikata. 
Bio je i jedan od onih kritičkih, lijevih 
sindikalista koji su shvatili da se 
socijalna pravda, dugoročno može 
postići samo ako osiguramo mirno i 
zdravo okruženje. 
Stoga je bilo prirodno da se aktivno 
uključio u miroljubivi pokret Uskršnjih 
marševa. 
Usprkos nerazumijevanju mnogih svojih 
kolega, počeo se baviti pitanjem 
nuklearnih elektrana i shvatio da su 
nuklearne elektrane i atomske bombe 
opasni blizanci. 
 
Bio je pokretač inicijative 
"Gewerkschafter gegen AKW" 
(Sindikalci protiv nuklearnih elektrana). 
Zahvaljujući njemu došlo do 
preorijentacije tadašnjeg GE (Sindikalno 
jedinstvo/Gewerkschaftliche Einheit, 
unutar sindikalnog pokreta u Austriji). 
GE je postao frakcija bliska 
komunističkim idealima, a u isto vrijeme 
i alternativnom i ekološkom pokretu. 
 
Uvijek je bio otvoren za “novo”, ali nije 
sve prihvaćao nekritički. 
Kao član "Zelenih" je više puta isticao da 
su problemi svijeta rada i socijalna 
pitanja od neizmjerne važnosti. 
 
Uvijek se svjesno suočavao s 
protusindikalnim tendencijama, iako je 
znao da su neke kritike ÖGB-a 
(Austrijski sindikat) bile više nego 
opravdane. 
 
 
Tijekom tog vremena Walter je bio 
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v GPA (Odbory soukromých 
zaměstnanců), tak v GE (Odborová 
jednota). V nesčetných zasedáních i v 
osobních rozhovorech se snažil 
zorganizovat a povzbudit ty kolegy, kteří 
začali pochybovat o smysluplnosti naší 
práce, kteří se chtěli vzdát vzhledem k 
přesile ignorance v naší zemi. 
 
Byl přesvědčen, že stojí za to postavit se 
proti fašismu a rasismu, že stojí za to 
angažovat se pro demokracii a sebeurčení 
lidí. 
 
 
Svým jednáním prokázal, že stále existují 
lidé, kteří vládnoucím a etablovaným tohoto 
světa dávají najevo: "NIKDY SE VÁM 
NEPODAŘILO MNE KOUPIT ANI 
UMLČET. “ 
 
Děkujeme mu! 
 
O autorovi: Schani Margulies  
Narozen v Bruselu v roce 1939 jako syn 
protifašistických odbojářů (Dr. Ida a Dr. 
Moritz). Po návratu rodiny do Vídně 
navštěvoval obecnou a měšťanskou školu 
do 4. třídy. Následoval učební poměr obor 
montážní pracovník pro silnoproud se 
závěrečnou zkouškou a externí maturitou. 
V představenstvu FÖJ (Svobodná mládež 
Rakouska), 1965 až 1969 člen ústředního 
výboru KPÖ (Komunistická strana 
Rakouska). Potom vyloučení. Aktivní 
v mírovém hnutí Velikonočních pochodů a u 
„Alternativních odborářů“. Tajemník v ÖGB 
(Rakouský odborový svaz) od roku 1974, 
od roku 1981 do roku 1991 člen spolkového 
představenstva ÖGB. Spoluzakladatel 
„Odborářů proti jaderným elektrárnám“, 
Alternativních stran kandidujících zpočátku 
jen regionálně, z nichž vznikla pak i 
celostátní strana Grüne Alternative (Zelená 
alternativa). V letech 1991 až 1996 
poslanec za Zelené zemského sněmu ve 
Vídni. Nyní důchodce a iniciativní u 
Zelených seniorů (Zemřel 15.9.2015, 
pozn.B.R.). 

aktivan i u GPA (Sindikat zaposlenika u 
privatnom sektoru) i GE (Sindikalno 
jedinstvo). U nebrojenim susretima i u 
osobnim razgovorima nastojao je 
organizirati i ohrabriti one kolege koji su 
počeli sumnjati u smisao našeg rada, 
koji su htjeli odustati zbog prevlasti 
neznanja u našoj zemlji. 
Bio je uvjeren da se vrijedi suprotstaviti 
fašizmu i rasizmu, da se vrijedi zauzeti 
za demokraciju i samoodređenje 
naroda. 
 
Svojim djelima je dokazao da još uvijek 
postoje ljudi koji vladajućima i 
etabliranim ljudima ovoga svijeta daju 
do znanja: „NIKAD ME NISTE USPJELI 
KUPITI NITI UŠUTKATI“. 
 
Hvala mu! 
 
O autoru: Schani Margulies 
Rođen u Bruxellesu 1939. godine kao 
sin antifašističkih otporaša (dr. Ide i dr. 
Moritza). Nakon povratka obitelji u Beč 
pohađao je opću i građansku školu do 4. 
razreda. Slijedilo je naukovanje na 
smjeru monter za jaku struju sa 
završnim ispitom i maturom. U odboru 
FÖJ (Slobodna omladina Austrije), 
1965. do 1969. član je središnjeg 
komiteta KPÖ (Komunistička partija 
Austrije). Zatim biva protjeran. Aktivan u 
pokretu miroljubivih Uskršnjih marševa i 
"Alternativnih sindikalista". Od 1974. 
tajnik u ÖGB-u (Austrijski sindikat), od 
1981. do 1991. član saveznog upravnog 
odbora ÖGB-a. Suosnivač "Unionista 
protiv nuklearnih elektrana", 
alternativnih stranaka koje su u početku 
djelovale samo regionalno, iz kojih je 
kasnije nastala nacionalna stranka 
Grüne Alternative (Zelena alternativa). 
Od 1991. do 1996. zastupnik Zelenih u 
Državnom saboru u Beču. U mirovini  
aktivan u Green Seniorsima (Umro 
15.9.2015., op.a. B.R.). 

 


