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Guri Hjeltnes’ innledning 

Deres Kongelige Høyhet, stortingspresident, statsminister, Holocaust-overlevende. Kjære ordfører, 

statsråder, eksellenser og øvrige gjester. Kjære alle sammen som har kommet for å delta i 

seremonien på Den internasjonale Holocaustdagen, bare noen få hundre meter fra Utstikker 1, 

Amerikakaia, hvorfra Donau seilte ut i november 1942 med 532 norske jøder om bord. Velkommen. 

Tusen takk til barna fra den jødiske skolen i Oslo for å ha sunget en hebraisk salme "som handler om 

det å være et godt menneske som elsker livet, som ikke snakker ondt om sine medmennesker og som 

higer etter fred". 

I dag er det 15. gang Den internasjonale Holocaustdagen blir markert her på Akershuskaia,  i regi av 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. FN satte datoen til 27. januar, fordi det var 

denne hustrige lørdagen i 1945 at sovjetiske styrker nådde dødsportene inn til de store leirområdene 

som omfattet konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Der møtte de sovjetiske 

troppene over 7000 fanger, noen døende, andre syke, eller sterkt svekket. 

Like før hadde den nazistiske leirledelsen sendt ut nesten 60 000 fanger på dødsmarsjer. Frigjøringen 

av Auschwitz markerte begynnelsen på slutten på det nazistiske voldsherredømmet - drapspolitikken 

overfor jøder, roma/sinti, såkalte asosiale og mange, andre grupper som ble oppfattet som 

"rasemessig" truende eller mindreverdige fra nasjonalsosialistisk side. 

På Den internasjonale Holocaustdagen skal vi minnes og hedre alle som på forskjellig vis ble rammet 

av nazistenes politikk.  

Vi minnes de døde, og vi skal også bli påminnet om at arbeidet for at folkemord ikke skal skje igjen 

aldri er vunnet en gang for alle.  

Norge har ennå overlevende fra Holocaust blant oss. Tidsvitnene har hatt en formidabel betydning 

gjennom tiårene. Rett før denne minneseremonien var HL-senteret så heldig at vi har hatt en samtale 

med Siegmund Korn, som bodde på det jødiske barnehjemmet i Oslo og ble reddet over til Sverige. 

Korn møtte to 3. klasser fra Stovner videregående skole og fra Briskeby kompetansesenter, innspill 

fra skoler rundt i landet. Opptaket er tilgjengelig for dere alle på HL-senterets hjemmesider. Tusen 

takk til deg, Siegmund Korn, for åpenhet og klar tale. 

For å unngå at verden på ny skal oppleve ufattelige og systematiske grusomheter mot grupper som 

er annerledes enn oss selv, trengs det handling, holdning, omsorg, toleranse - og kunnskap. Hvis vi 

kaster et blikk mot deler av dagens Europa ser vi at dette er verdier under press. Og presset kommer 

ikke bare fra gatens parlament, men også fra folkevalgte og fra regjeringskontorer - i vår egen 

verdensdel. 

Desto viktigere er det at vi er samlet her i dag. 


