
 
 

 

 

 
 

 
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 
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Schani Margulies:  
 
Nachruf für Walter Lauber (S.91-93) 
 
Es gibt nur wenige Menschen, die, ohne es 
zu wissen oder zu wollen, das Leben 
anderer entscheidend prägen.  
 
Zu diesen Menschen zählte Walter, der 
nicht nur mich, sondern viele meiner 
Generation durch sein Wirken beeinflusste.  
  
Vor vielen Jahren lernte ich ihn als 
Betriebsrat der Fa. Express kennen, bei der 
meine Mutter beschäftigt war. So manche 
vorbildliche soziale Errungenschaft, die 
diesen Betrieb auszeichnete, war dem 
Engagement Walters zuzuschreiben.  
 
Aber sein Wirken beschränkte sich schon 
damals nicht nur auf seine betrieblichen 
Tätigkeiten, sondern er war sowohl in der 
Kommunistischen Partei, der er sich 
zugehörig fühlte, als auch in der 
Gewerkschaft aktiv.  
 
Das allein wäre ausreichend, sich seiner 
Aktivitäten zu erinnern, doch viel 
beeindruckender war, mit welchem Geist er 
sich diesen Aufgaben stellte. Solidarität, 
sich Sorgen machen um seine KollegInnen, 
Menschlichkeit, Güte und Verständnis für 
menschliche Schwächen zeichneten ihn 
aus.  
 
Die Einheit zwischen Theorie und Praxis 
war für ihn unverzichtbar. „Wasser predigen 
und Wein trinken“ war für ihn inakzeptabel. 
 
Als 1968 russische Panzer „den 
Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ in 
der Tschechoslowakei niederwalzten, erhob 
er laut seine Stimme gegen dieses 
Verbrechen und konsequenterweise verließ 
er die KPÖ.  
So wurde er einer der ersten in der 
Gewerkschaftsbewegung, die für die 
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straně. 
 

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 

Autonomie der Gewerkschaften von der 
Partei kämpften.  
 
Er urgierte in seiner Gewerkschaft, der 
GPA, und bei den Handelsangestellten 
Demokratisierung und Transparenz.  
 
Übrigens: Die Gewerkschaften hätten sich 
viel Leid erspart, hätten sie auf ihn gehört, 
anstatt ihn zu ignorieren beziehungsweise 
seine Kritik als gewerkschaftsschädigend 
zu diffamieren.   
 
Er war auch einer jener kritischen und 
linken Gewerkschafter, die erkannt hatten, 
dass soziale Gerechtigkeit nur dann 
langfristig erzielbar ist, wenn es gelingt, in 
Frieden und in einer heilen Umwelt zu 
überleben. Daher war es selbstverständlich, 
dass er in der Ostermarsch- und in der 
Friedensbewegung aktiv beteiligt war.  
 
Gegen den Widerstand und das 
Unverständnis vieler seiner Kollegen 
begann er sich mit der Frage der 
Atomkraftwerke auseinander zu setzen und 
erkannte, dass AKW und Atombomben 
gefährliche Zwillinge seien.  
 
Er war der Initiator der Initiative 
„Gewerkschafter gegen AKW“ (und unter 
anderem ist es ihm zu verdanken, dass es 
auch innerhalb der seinerzeitigen GE 
(Gewerkschaftliche Einheit, innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung in Österreich als 
Fraktion kommunistischen Idealen 
nahestehend, Anm.B.R.) zu einer 
Neuorientierung auf die Alternativ- und 
Ökologiebewegung kam.  
 
Er war dem „Neuen“ stets aufgeschlossen, 
aber er übernahm nicht alles unkritisch.  
Bei den „Grünen“ war er einer derjenigen, 
die immer wieder darauf verwiesen, dass 
die Probleme der Arbeitswelt und die 
soziale Frage von immenser Bedeutung 
sind.  
 
Gewerkschaftsfeindlichen Tendenzen trat 
er immer wieder bewusst entgegen, auch 
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ÖGB (Rakouský odborový svaz) byla více 
než oprávněná. 
 
 
Během celé této doby byl Walter aktivní jak 

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 

wenn er wusste, dass so manche Kritik am 
ÖGB mehr als berechtigt war.  
 
 
In all dieser Zeit war Walter sowohl in der 
GPA als auch in der GE aktiv. In unzähligen 
Sitzungen und in persönlichen Gesprächen 
versuchte er jene KollegInnen, die an der 
Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeit zu zweifeln 
begannen, die resignieren wollten, 
angesichts der Übermacht des 
Sumpertums in unserem Land, aufzubauen 
und ihnen Mut zuzusprechen.  
  
Er war überzeugt, dass es sich lohnte, 
gegen Faschismus und Rassismus 
auszutreten, dass es sich lohnte, sich für 
Demokratie und Selbstbestimmung der 
Menschen zu engagieren.  
 
Mit seinem Handeln hat er bewiesen, dass 
es noch immer Menschen gibt, die den 
Herrschenden und Etablierten in dieser 
Welt zeigen: „MICH HABT IHR NICHT 
VEREINNAHMT UND MUNDTOT 
GEMACHT.“  
 
 
Dafür danken wir ihm! 
 
 
Zum Autor: Schani Margulies 
Geboren 1939 in Brüssel als Sohn 
antifaschistischer Widerstandskämpfer (Dr. 
Ida und Dr. Moritz). Nach Rückkehr der 
Familie nach Wien Besuch der Volks- und 
Mittelschule bis zur 4. Klasse. 
Anschließend Lehre als Monteur für 
Starkstrom mit Abschluss und Externisten-
Matura. Im Vorstand der FÖJ, 1965 bis 
1969 Mitglied des ZK der KPÖ.  
 
Dann Ausschluss.  
Aktiv in der Ostermarschbewegung und bei 
den „Alternativen GewerkschafterInnen“. 
Sekretär im ÖGB ab 1974, von 1981 bis 
1991 ÖGB Bundesvorstandsmitglied.  
 
Mitbegründer der Gewerkschafter gegen 
AKW, der Alternativen Listen und der 
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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.). 
 

Grünen Alternative. 1991 bis 1996 
Landtagsabgeordneter der Grünen in Wien. 
Jetzt Pensionist und initiativ bei den Grünen 
SeniorInnen (Er starb am 29.9.2015 
(Anm.B.R.). 

 


