
Kommentar offentliggjort i Kristeligt Dagblad onsdag den 14. april 2010: 
 

Historiens betydning.  

Skyggerne fra Holocaust. 
 

Debatten om den tyske erindringskultur får mig til at mindes et næsten nutidigt forløb: 
 

I oktober 2007 holdt Emmaus International sin seneste generalforsamling i Sarajevo, Bosnien- 
Hercegovina. Bevægelsen arbejder for at give de dårligst stillede verden over større muligheder for at 
forbedre deres vilkår, men har under hele sin mere end 60-årige eksistens erkendt, at en forudsætning for 
materiel omfordeling og bæredygtig sameksistens er det personlige møde.  
 

Før grundlæggelsen af Emmaus i 1949 havde Abbé Pierre i nogle år drevet et vandrerhjem i Paris, hvor unge 
europæere kunne mødes med henblik på at lære hinanden at kende, så personlige kontakter kunne bidrage til, 
at noget så frygteligt som 2. verdenskrig ikke skete igen. 
 

På mødet i 2007 i Sarajevo var der naturligt nok fokus på Jugoslaviens sammenbrud og hvad deraf fulgte af 
alvorlige konflikter og forbrydelser; men der var også indbudte talere, der behandlede Rwanda, DR Congo, 
Israel / Palæstina m.fl. 
 

Efter generalforsamlingen fortalte en af de tyske deltagere, at han havde taget initiativ til en samtale med den 
israelske oplægsholder. Han fortalte ikke, hvad de talte om; men det havde været en god snak, og det var 
første gang i hans liv, at han havde talt med en jøde. Tyskeren følte det som en stor lettelse endelig at have 
taget mod til sig. 
 

Min tyske bekendt er født et par år efter 2. verdenskrig og har dermed ikke lod og del i jødeudryddelserne; 
altså var der ingen fornuft og rimelighed i, at han i 60 år ikke turde nærme sig en jøde. Alligevel var der en 
klump i halsen, der blokerede. 
 

Det er og bliver ufattelig følsomt, når man prøver at komme videre efter voldsomme traumer, ikke mindst 
folkedrab; men samtalen i Sarajevo i oktober 2007 viser trods alt også, at når man accepterer at lade tingene 
tage den tid, de tager, så kan der løses op en dag. 
 

- Jørgen Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden, koordinator i Genvej til Udvikling,  

medlemsorganisation af Emmaus International.  

 


