
Historien om holocaust, som en obligatorisk del af skolernes lereboger og pensum, i et land uden direkte forbindelse til udryddelserne i

Europa, og med vores egen historie om apartheid, got os interessante for andre. Det siger Richard Freedman, der er direktsr for Cape Town

Holocaust Centre og national direktor for South African Holocaust & Genocide Foundation (SAHGF). Foto: Jens Anders Wejsmark Sorensen.

Studenter fra Rayn

med holocaust i en

Holooaust pA
Af Jens Anders Wejsmark Sorensen, Cape Town

ape Town Holocaust Centre dbnede i 1999 som
det fsrste af slagsen pl det afrikanske kontinent.
Siden da har den sydafrikanske regering gjort

historien om Holocaust til en obligatorisk del af skolernes
lareboger og pensum.

Med afslutningen af apartheid pAbegyndte Sydafrikas
undervisningsministerium arbejdet med en revision af skole-
loven og elevernes pensum. Der var fra starten oget fokus pA
menneskerettigheder, og i 2007 blev leren om Nazityskland og
Holocaust en del af elevernes obligatoriske pensum. Det satte
skub i kravet om, at Cape Town Holocaust Centre skulle have et
professionelt undervisningsprogram, og at der i det hele taget
skulle afsettes flere ressourcer, Som en direkte konsekvens,
blev South African Holocaust & Genocide Foundation (SAHGF)
stiftet i 2007, l igeledes som en paraplyorganisation for centret i
Cape Town og to nye centre i Durban og Johannesburg.
'Det er vigtigt, at det var den sydafrikanske regering, og ikke det
jodiske samfund, der fik gjort laren om Holocaust obligatorisk.
Regeringen har revideret kravet et par gange og hver gang
valgt at beholde det. Leren om Holocaust udgor en anselig del,
og det er faktisk kun undervisningen om apartheid, der fylder
mere,' forteller Richard Freedman.
Han er direktor Jor centret og l igeledes national direktor for
stiftelsen. Det var' l igeledes vigtigt, at undervisningen kom
under en og samme organisation, for derved at undgA, at andre
organisationer, med en anden fi losofisk og pedagogisk ti lgang,
forvirrede bil ledet, 'pApeger han. Stiftelsen onskede ligeledes at
fA monopol pA undervisning af lererne ud fra devisen, at man er
en uaf hengig og non-profit organisation. En meget stor del af

det skonomiske grundlag kommer fra ikke-jodiske organisatio-
ner, der stotter menneskerettigheder og undervisning.
'Daleg fik besog af Cape Towns borgmester, kunne jeg oprigtigt
fortalle ham, at vi er der for alle befolkningsgrupper. Budskabet
er, at vi representerer alle. 95 procent af vores besogende er
ikke-joder, og en del af dem har faktisk aldrig modt en jodisk
person for. De tror, at de skal besoge et sted, der kun omhandler
joderne, men opdager hurtigt, at det gor det ikke. Stedet her
handler om menneskekerlighed, om os sydafrikanere og vores
problemer, og om at tage lere fra historien,'siger Richard
Freedman.

Med Holocaust som udgangspunkt settes der fokus pA
nutidige menneskerettighedsproblemer som racisme og
Jordomme. Stiftelsen har lagt sig tet op ad centrets oprindelige
missionsbudskab, men har yderligere ti l fojet folkedrab med
sarlig fokus pA Rwanda, samt leren om fremmedhad og
homoseksualitet.
' l  hoj grad relevante emner i dagens Sydafrika. Men uanset
hvilke emner vi behandler, si bruger vi historien om Holocaust
og Nazityskland som platform,' pipeger Richard Freedman. I
relation ti l  dette, er der en oplagt forbindelse mellem nazisternes
raceideologi og apartheids raceadskil lelse, og blandt de hvide
sydafrikanere, der pA den ene eller anden mide var involveret
i kampen mod apartheid, kom en relativ stor del fra det jodiske
samfund.
'Det er bekvemmeligt, hvis vi siger, at hele det jodiske samfund
var imod apartheid. Nelson Mandela plejede at fremheve, at
mange af de hvide, der var involveret i kampen mod apartheid,
var 1ader. Det er ogsA rigtigt nok, men man skal huske pA, at



I Ackerman Academy besoger udstillingen 'Tysklands konfrontation

bal kontekst.' Foto: The Cape Town Holocaust Centre.

Cape Town Holocaust Centre ebnede i 1999 som det forste af slagsen pA det

afrikanske kontinent. Foto: Jens Anders Wejsmark Sorensen.

skoleskemaet
de ikke var som den lokale rabbiner,  men der imod pr imert

kom fra social ist iske og kommunist iske grupper,  og derfor

ikke nodvendigvis def inerede sig selv som joder.  Histor ien er

bestemt ikke enkel ,  og der var mange joder med interesse i  at

stotte apartheid, '  pApeger Richard Freedman.

Der er i  dagens Sydafr ika omkring 70.000 medlemmer af det
jodiske samfund med langt de storste grupper i  Johannesburg

og Cape Town, Tal let har varet stabi l t  i  en Arrekke, men var pA

et t idspunkt pA omkring 125.000 indiv ider.  Mange er rejst  p6

grund af  et  ski f tende pol i t iske landskab, men fami l ierne tel ler

ogsA langt ferre indiv ider end for.  Sammenl ignet med fx USA

og Europa, sA er den jodiske assimilat ion lav i  Sydaf r ika.

'De f leste joder i  Sydaf r ika t i lhorer en ortodoks menighed uden

at betegne sig selv som praktiserende. Selvom de respekterer

de f leste jodiske hojt ider, sA korer de om lordagen, og det
jodiske samfund kan ikke betegne som ortodokst ud fra en

tradit ionel betragtning, '  understreger Richard Freedman. lsrael

og Holocaust har generelt  stor betydning for jodernes identi tet

i  Sydafr ika, men der er meget fd referencer t i l  lsrael i  centrets
permanente udst i l l ing.
'Dermed ikke sagt, at vi  ikke stotter staten lsrael.  Det gor

vi  bestemt som organisat ion.  Men vi  har ikke en zionist isk

dagsorden el ler  nogen som helst  anden nat ional  dagsorden.

Vores f i losofi  er, at vi  tager et kig pA historien, og pA hvad men-

nesker er i  stand t i l  at gore mod hinanden, og hvad vi kan lere

af det. At andre folks opfaitelse er noget, der skal arbejdes

pA hver eneste dag. Hvert individ, der treder gennem vores

dor, bl iver en ambassador for os. Jo mere arbejde vi bruger pA

menneskeoplysning, jo storre bl iver forstAelsen forhAbent l igt , '

En stor del af centrets arbejde er at t i lbyde et struktureret
undervisningsprogram t i l  skoleelever,  og dermed stot te
deres pensum og viden inden for blandt andet histor ie og
samfundsvidenskab,
'Nasten hver dag i  skoleAret leder v i  besogende skoleklasser
gennem et omfattende program pA omkring fire timer. Der
lagges ogsA en stor del  arbejde i  undervisning af  larerne, sA
de bl iver k ledt  ordenl igt  p i  t i l  at  kunne opfylde undervisnings-
kravene fra reger ingen. Vi  har pi  nuverende t idspunkt oplaert
godt 4.000, og l igeledes forsynet dem med relevant l i tteratur t i l
deres undervisning, '  for ta l ler  Richard Freedman, Inst i tut ionen
bruger ogsA en del krefter pA internationalt samarbejde, blandt
andet ved at stotte Unescos arbeide med udbredelsen af
Holocaust undervisning.
'Med vores usedvanl ige histor ie,  re jser jeg og mrne kol leger
en del .  Histor ien om Holocaust,  som en obl igator isk del  af
skolernes lereboger og pensum i  et  land uden direkte forbin-
delse t i l  udryddelserne i  Europa, og med vores egen histor ie
om apartheid,  gor os interessante for  andre,  Onsker nogen at
introducere undervisning om Holocaust som en obl igator isk del
af pensum, sA er vores erfaringer i en Sydafrikansk kontekst
serdeles brugbare, '  konkluderer Richard Freedman.


