
Norske elever reiser til Tyskland og Polen



http://hvitebusser.no/index.php/dokumenta
sjon/presentasjonsvideo

• http://hvitebusser.no/index.php/dokumentasjon/presentasjonsvideo
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“The original images and facts affected the world almost exactly the way the 
recent images and facts about the Rwandan genocide have touched us. 
Everyone was horrified; then they moved on” 

(Levy & Sznaider 2006:52). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Nuremberg-1-.jpg


Internasjonale erindringsforskyvninger 

1960 – og 70- tallet: 
Rettssaken mot Eichmann, 
tv-serien Holocaust  - Universalistisk

1990- tallet 2000-tallet : 
mer i retning selvgranskende og lokal
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I QUISLINGS HUS





Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz jobber for:

• at historien ikke skal glemmes

• at skoleelever skal inspireres til å få kraft og vilje til å 
ta personlig ansvar

• at skoleungdom skal ha en bevisst holdning slik at 
de kjenner igjen de kreftene som kan true demokratiet

• at ungdom skal bli oppmerksomme på fordommer, 
myter og holdninger som ikke er basert på 
menneskers likeverd



Aktive Fredsreiser har som overordnet mål 
å fremme fredsskapende prosesser i 
samfunnet. Vi ønsker å fokusere på den 
enkeltes ansvar og muligheter til å bidra i 
disse prosessene på alle plan. Dette målet 
er fundert på vår tro på menneskeverdets 
ukrenkelighet og FNs 
menneskerettigheters universelle 
gyldighet.
Et av de viktigste redskapene på veien til å 
nå dette målet, er å arbeide for positiv 
holdningsskapning. Det gjør vi ved å sørge 
for at tusenvis av ungdommer hvert år 
deltar på reiser til konsentrasjonsleirene i 
Tyskland og Polen. Her virker historien 
som et bakteppe for kunnskap om 
menneskerettighetene, det moderne 
Europa og dagens internasjonale 
konfliktbilde.



Krakow - Tropical Islands m/Berlin -
Stasifengselet - utreise Oslo

Eksempel på reiserute



Når vi underviser ved minnesteder for Holocaustofre, 
hva føyer vi til det historiske og geografiske Holocaust ?

- Moralske betraktninger

- Universelle budskap

- Iboende egenskap som allmenngyldig referanseramme

- Rituelle praksiser

- Forventninger til plutselig modningsprosess og utvikling   
av empati



”Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin 
jo, kvifor grin ikkje eg?”

hentet fra Kverndokk, 2007

”Jeg tenkte: jeg som ellers er nokså 
følsom, og griner hele genseren våt om jeg 
ser King Kong, hva er det som gjør at dette 
ikke gir meg et følelsesutbrudd? 

Jeg tror at det som har skjedd er så 
sinnssykt at jeg ikke oppfatter at det 
virkelig har skjedd, selv om jeg selvfølgelig 
tror på alt”

Daria ,2008



J

”Jeg kan godt forestille meg en konsentrasjonsleir her”
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GAV SITT LIV FOR NORGE
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Akershuskaia 2000





Gunter Demnig legger ned stein for 
Ruth Maier i Dalsbergstien i Oslo 



Minnesmerke for jødene fra Tromsø



Cissi Klein, Trondheim



Moritz Rabinowitz, Haugesund



Rogaland



Falstadsenteret i Nord-Trøndelag



Norske elever reiser til Tyskland og Polen

Fravær av erindring – glemt minne – Beisfjord i Narvik



Den tidligere synagogen i PoznanSYNAGOGEN I 
POSNAN
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