Här Direkter vun der ENAD
Här Direkter vun der Ecole privée Sainte Anne
léif Vertrieder vum Fondamental vu Stroossen a vum Lycée Technique du Centre
léif Inviteen
Am Numm vum Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale soen ech Iech
vun hei aus fir d’alleréischt emol ee ganz grousse merci fir ärt Matmaachen bei der
Rucksakbibiothéik.
De merci geet un déi zwou Schoulen, déi haut hir Aarbechten virstellen,
awer och un déi zwou Schoulen, déi elo de Relais iwwerhuelen.
Villmols merci fir d’Gelegenheet
eise Komitee an séng Aarbecht virzestellen.
Mir sin an eiser jetzeger Form 2016 gegrënnt gin.
Mir si Vertrieder vun drei Gruppen, déi sech eenzel scho laang mam Zweete Weltkrich
befaassen
* dat sinn Vertrieder // Nofolger vun der Resistenz,
* Vertrierder vun den Zwangsrekrutéierten
* a Vertrieder vun den Affer vun der Shoah.
Et war de Wonsch vun eisem Premierminister,
déi drei Gruppen ronderëm een Desch ze sëtzen,
mam Optrag
fir gemeinsam Gedenkaarbecht ze maachen,
fir gemeinsam d’Interessi vun dessen drei Betraffene-Gruppen ze verdeedegen.
Vun eis gëtt erwaart, da mer de Souvenir un den Zweete Weltkrich weiderdroen.
Mir maachen dat an Arbechtsgruppen:
* mir hun Leit, déi sech ëm d’lieux de mémoire këmmeren
* mir hun en Arbechtsgrupp, deen d’Kommémoratiounsfeierlechkeeten virbereet
* a mir hun den Arbechtsgrupp „Education et Pédagogie” - deen d’Rucksakbibliothéik an
d’Liewe geruff huet
Desse Projet ass ee ganz wichtegen Meilensteen vun der Gedenkaarbecht,
well mer domadder déi jonk Leit direkt unschwätzen.
D’Wessenschaft ass formell: Gedenkaarbecht geet an den Schoulen un
Et ass an de Schoulen, wou den Dialog entsteet.
En Dialog, deen
* nët alles weiß a schwarz duerstellt,
* dee vun den Affer schwätzt a vun den Täter
* dee sech mat Schold a Verantwortung auserneen setzt
* an deen di grouss Geschicht un déi kleng Lokalgeschicht ubënnt, fir dat nët den Androck
entsteet, dat wär alles laang hir - a weit ewech.
Eis Arbechten vum 7. Mee hei an der ENAD hun kloer gewissen,
dat et de Schüler nët duergeet, d’Geschicht vum Zweete Weltkrich opzerullen.
Si wëllen sech och mat de Froen beschäftegen,

déi sech aus der Geschicht erginn:
Wéi konnt et dozou kommen?
Wéi eng Léieren zéihe mir doraus?
Wéi kënne mer verhënneren, dat esou eng Situatioun erëmkënnt?
Fir hinnen do Äntwerten ze ginn
brauche mer eng lieweg Erënnerungskultur.
Déi entsteet aus der Aarbecht vun
* Gemeinschaften wéi den Comité pour la mémoire
* Museen a Gedenkstätten
* oder aus punktuellen Aktiounen wéi déi, di mer haut hei gesinn
Dat sin di richteg Zeechen.
De Flambeau geet elo un den Fondamental vun Stroossen
an un de Lycée Technique du Centre.
De Ball leit elo bei Iech.
Ech soen Iech merci

