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Jeg vil først takke dere som arrangerer denne internasjonale Holocaustdagen 

for at vi fra Den Norske Romforeningen er blitt invitert hit. Det er tredje året vi 

nå deltar ved denne minnemarkeringen. 

 Helt siden jeg var en liten gutt har jeg kjent til hva som skjedde med min 

egen familie under 2. verdenskrig. Min far, Tzukurka Karoli, var nemlig en av de 

få norske rom som overlevde oppholdet i konsentrasjonsleir. Han satt i 

Birkenau. Han klarte aldri å glemme de grusomhetene han opplevde der. Det 

preget hele livet hans. Det preget også livet til hans to brødre og den ene 

søsteren som overlevde konsentrasjonsleirene Buchenwald, Dachau og 

Auschwitz. Men de mistet sine foreldre, seks brødre og tre søstre. 

 Mine søsken og jeg, som de fleste andre rom, har derfor blitt frarøvet 

gleden av å ha besteforeldre for mange tanter og onkler. I tillegg har vi minner 

om hvordan våre foreldre måtte kjempe for å få tilbake sine norske 

statsborgerskap etter krigen. Norske myndigheter nektet sigøynere å komme 

over grensen og hjem i 1934. Dette gjentok seg da krigen var slutt. Først i 1956 

fikk den første familien, etter rettssak, komme tilbake. Den siste fikk sitt 

statsborgerskap i 1972. 

 Å komme hit til denne minnemarkeringen, sammen med alle dere andre 

som også ble berørt av alle grusomhetene, har hjulpet meg til å se og forstå 

hvor viktig det er at historien ikke blir glemt. At det grufulle som skjer med 

enkeltmennesker og folkegrupper angår oss alle. 

 Det angår oss alle at norske jøder ble sendt fra denne kaien for 70 år 

siden. Akkurat som dagens onde handlinger og 22. juli angår oss alle. Vi verken 

kan eller skal glemme. Vi har alle et ansvar for å prøve å hindre at det skal skje 

igjen. Det hjelper å være her sammen med dere, å se at vi er mange. For oss vil 

det også være en hjelp og en god støtte om norske myndigheter gir oss en 

oppreisning og unnskyldning for det våre familier måtte gjennomgå før, under 

og etter 2. verdenskrig. Det er et inderlig ønske.  

Takk for oppmerksomheten.  


