Dyskusja / wymiana poglądów
Spotkanie na temat międzynarodowej współpracy potomków byłych więżniów
obozu koncentracyjnego Neuengamme w Miejscu Pamięci Neuengamme
Data: 30 kwietnia 2017 r., godz. 11:30-19:00
Miejsce: Miejsce Pamięci Neuengamme, Centrum Studyjne, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg

Jako wstęp do Forum „Przyszłość Pamięci“ 2017 zapraszamy potomków byłych więźniów obozu
koncentracyjnego Neuengamme do udziału w dyskusji i wymianie poglądów. Spotkanie jest skierowane
szczególnie do tych potomków, którzy są zainteresowani wymianą i połączeniem się w sieci i którzy
chcą krytycznie obserwować pracę Miejsca Pamięci Neuengamme i jego dalszy rozwój jako elementu
europejskiej kultury pamięci i polityki historycznej.
Ważnym celem jest szczera i otwarta rozmowa między przedstawicielami drugiego, trzeciego i
czwartego pokolenia o pomysłach na zachowanie trwałej pamięci o wydarzeniach historycznych w
okresie narodowego socjalizmu, o postrzeganiu samych siebie i wspólnych interesach nowych pokoleń.
Tematem spotkania będzie także kwestia dbania o pamięć o byłych więźniach. Kolejne cele to
połączenie w międzynarodowe sieci i stworzenie wspólnej platformy dla potomków. Członkowie rodzin,
zrzeszeni w ramach Międzynarodowego Komitetu Więźniów Obozu Koncentracyjnego Neuengamme
(AIN) oraz w ramach innych organizacji, mogą wymieniać poglądy z potomkami, którzy w inny sposób
pracują na rzecz pamięci, bądź są zainteresowani podjęciem takiej aktywności.
Organizatorzy spotkania widzą w potomkach byłych więźniów ważnych partnerów do rozmowy na
temat kształtowania kultury pamięci. Dzięki współpracy na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej
ich wpływ na krajobraz upamiętniania może być jeszcze większy. Współpraca wzmocni pozycję
potomków i da im możliwości działania w ramach współpracy z Miejscem Pamięci, a także podczas
publicznych dyskusji o przyszłości pamięci.
Pracownicy Miejsca Pamięci Neuengamme cieszą się, że podczas spotkania, dzięki wymianie pomysłów
otrzymają nowe impulsy do pracy z potomkami byłych więźniów i na ich rzecz. Potomkowie są
zaproszeni do obserwowania, inicjowania i wspierania pracy Miejsca Pamięci Neuengamme i do
zorganizowania się ponad granicami państw i związków. Bo to przecież potomkowie są ważnymi
adresatami działań Miejsca Pamięci, jego orędownikami na całym świecie oraz siłą napędową jego
dalszego rozwoju jako miejsca upamiętniającego, angażującego się przeciwko przejawom ideologii
wykluczenia i niehumanitarności.

Pomysł, koncepcja i organizacja
Swenja Granzow-Rauwald, wnuczka byłej więźniarki podobozów Bremen-Obernheide i byłego więźnia
Hannover-Ahlem. Od sierpnia 2015 r. odpowiedzialna za blog „Reflections on Family History Affected
by Nazi Crimes“ (http://rfhabnc.org), który skierowany jest przede wszystkim do potomków ofiar, którzy
chcą aktywnie kształtować kulturę pamięci.
dr Oliver von Wrochem, z-ca dyrektora/kierownik działu Centrum Studyjne i Edukacja w Miejscu
Pamięci Neuengamme, angażuje się na rzecz wzmocnienia współpracy z członkami rodzin ofiar i
stworzenia razem z nimi i dla nich nowych i długofalowych form współpracy z Miejscem Pamięci.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na następujące języki: niemiecki, angielski i polski.
Wiążące zgłoszenia należy składać do 20.4.2017 r. Opłata za wyżywienie wynosi: 30 Euro/15 Euro
zniżka. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do:
dr Oliver von Wrochem, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Studienzentrum,
tel.: +49 (0)40 428 131 543, e-mail: Studienzentrum@kb.hamburg.de

Program
godz. 11:30

Powitanie i przedstawienie programu

godz. 12:00

Zapoznanie się

godz. 13:30

Obiad

godz. 14:30

Praca potomków w stowarzyszeniach, zrzeszonych w AIN

godz. 15:00

Dyskusja

godz. 15:30

Powołanie nowych/ odnowienie związków

godz. 16:00

Dyskusja

godz. 16:30

Praca Miejsca Pamięci Neuengamme z i na rzecz potomków

godz. 17:00

Dyskusja

godz. 17:30

Stworzenie międzynarodowej reprezentacji interesów potomków

godz. 18:00

Dyskusja

godz. 18:30

Podsumowanie i dyskusja końcowa

godz. 19:00

Zakończenie

