
 

 
 

10. Franco Bettoli lejr 2015 
Srebenica Wave Festival 

 
- af Damien Hecquet, august 2015. 
- oversat fra engelsk og spansk af Mette Noer fra  

 
http://gtu.dk/BosnienEN_10th%20Bosnia%20camp_Review%20D.Hecquet%202015.
pdf 
+ 
http://gtu.dk/bosnienES_10campo_en_Bosnia_Balance_D_Hecquet_2015.pdf  
 
fransk version: http://gtu.dk/BosnienFR_10me_camp_Bosnie_Bilan_D_Hecquet.pdf 
 

- note af Jørgen Olsen.  

 
 
Franco Bettoli1 fik idéen om at op-
rette et ungdomscenter i 
Srebrenica, hvor unge fra hele 
Balkan og Europa kan mødes, 
lære hinanden at kende og 
opbygge et nyt og mere retfærdigt 
Europa, der vil vise respekt for de 
svageste i samfundet.  
 
I dag er det lykkes i alle henseen-
der. Centrets parkeringsplads og 
hegn er ved at blive færdiggjorte, 
da vi dette år ønsker, at disse 
faciliteter vil fremme samspillet 
mellem de forskellige grupper i 
samfundet med henblik på at 
skabe en fredelig fremtid.  
 

                                                        
1 Aktiv i Emmaus fra 1967 til sin død i 2008 – formand for Emmaus International 1986 – 1999. 
Det er Franco i midten på billedet.  
 
Nekrolog http://gtu.dk/italiensk_ildsjael.htm  
 
English http://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-
monde/europe/danemark/GTU/docs_EN/Italian_Fiery_Soul.pdf  
 
Français http://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-
nous/emmaus-monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Une_ame_de_feu_italienne.pdf  
 
Español http://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-
monde/europe/danemark/GTU/docs_ES/Fogosa_alma_italiana.pdf  
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Vi har opnået at hjælpe flygtninge med at slå rødder og give dem støtte og tryghed. 
Det bedste vi kan gøre er at hjælpe unge med at gå i skole og det er det vi gør i 
ungdomscentret, hvor nogle unge er dagelever og andre bor på skolen.  
 
Vores fokuspunkt i år var at lægge fundamentet til en fortrøstningsfuld fremtid 
baseret på fred og sameksistens for disse unge, en fremtid, som vil udvikles i årtier 
frem mod en folkelig forsoning.  
 
Af denne grund blev lejren kombineret med en festival, der muliggjorde  et tæt 
samarbejde med alle de lokale serbiske, bosniske og kroatiske organisationer.  

 

 
 
Som hvert år sørgede konvojen organiseret af lederen af Emmaus Elbeuf, Jean-
Jacques, for fornødenheder til trængende familier.  
 



 

Materialerne er opbevaret i en af de mange lagerbygninger, der har været ude af 
brug siden den forfærdelige dag den 11. juli 1995. De bliver fordelt direkte, 
mestendels i bjergområder, til flygtninge, der ofte lever i ekstrem fattigdom.  
 
Et af projekterne der endnu ikke er afsluttet er arbejdet med fårene på gården. 
Formålet med gården er at beskæftige de lokale og gøre centret mere 
selvforsynende via den omhyggeligt udvalgte landbrugsproduktion.  
  
På gården er der en stor lagerbygning og drivhuse, som allerede er i brug.  
 
 

Over for drivhusene ligger huset, hvor gårdens 
arbejdere bor. 
 
 
 

 
 

Det var en prioritet dette år, at en stor del af lejrens gruppearbejdere blev afviklet i 
samarbejde med de lokale foreninger.   

 
 Dramaproduktion opsat i vores lokaler       Kreativ kollageworkshop i  
     af en serbisk forening fra Bratunac.        Srebrenica kulturcenter. 
 



 

 
Organisering af en åben koncert for  
alle Srebrenicas indbyggere og   
fremvisning af værkerne, som var 
fremstillet  
på musik- og skriveworkshops. 

 
 

Skolens hegn gøres klar til at blive malet.  
   

Dekorering af væggen på fodboldbanen.  
 

Fredstræet, der blev plantet af Francos 
familie og en gruppe unge europæer og bos-
nier.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lejren handlede om at møde mennesker og om at organisere sig. Det viste sig at 
blive en følelsesladet og håbefuld oplevelse med plantning af fredstræet og frem for 
alt det rørende møde mellem enker fra Srebrenica og nogle af de hollandske solda-
ter, som var til stede under Srebrenica-massakren.  
 



 

Det var utænkeligt, umuligt og højst usandsynligt, men Emmaus gjorde det! Omkring 
det samme bord samlede vi enker, der havde mistet deres mænd, børn og brødre 
sammen med de unge soldater, der var ude af stand til at forhindre massakren og 
kun var 18 år på det tidspunkt. Hvilken bragende succes over for ekstremisme og 
hvilken lovende fremtid det varsler! Det var i sandhed en rørende oplevelse at se 
disse mødre omfavne dem, der var ude af stand til at beskytte deres familier og dem 
som også selv er traumatiserede mange år efter hændelsen.  
 
Her er nogle fakta om lejren for at afrunde beretningen: 

- Dette år havde lejren 212 deltagere (fra Schweiz, Storbritannien, Holland, 
Østrig, Italien, Polen, Belgien, Serbien, Montenegro, Spanien, Bosnien og 
Frankrig) herunder medlemmer af Emmaus-samfund, frivillige og ledere.  
- Budgettet på 60.000 euros blev overholdt, selv om vi endnu ikke har de 
endelige tal.  

 
Et stort tak går ud til dem der har støttet dette store og vidunderlige eventyr. Vi takker 
på vegne af bosnierne og alle de unge, der er med til at skabe et nyt Europa.  
 
Vi håber, at næste år så mange af jer som muligt vil støtte vores arbejde med 
forsoning mellem alle samfund i Balkan.      
 
 
 


