POKLONILI SMO SE ŽRTVAM KONCETRACIJSKEGA TABORIŠČA RAVENSBRUCK

Sredi aprila smo se člani Skupnosti internirancev Dachau in pa nekaj članov društev, ki so tako
ali drugače povezani s spominom na kruto obdobje druge svetovne vojne poklonili žrtvam
taborišča Ravensbrucsk. Z nami so bili potomci bivših taboriščnic, izgnanci in pa nekaj članov
društva ukradenih otrok.
Nikakor ne smem reči, da je bila pot naporna, saj so na to isto pot (tisoč km severno iz
Slovenije) v živinskih oz. tovornih vagonih bile deportirane naše žene, mame, sestre, hčere.
ZAKAJ?
Njihov izvirni greh je bil, da so ljubile materin jezik in se niso pokorile okupatorju.
Med letom 1933-1945 je bilo v okolici Berlina približno tisoč delavnih taborišč v katerih je bilo
zaprtih in od prisilnega dela na smrt izčrpanih več štiri sto tisoč ljudi od vse povsod.
Eno od teh uničevalnih taborišč je bilo taborišče Ravensbruck.
V tem taborišču so trpele predvsem ženske, pobijale, mučile, zaničevale, poniževale pa ravno
tako ženske. Tu so bile paznice bolj »pasje« od samih nemških ovčarjev.
Taborišče je bilo postavljeno v neposredno bližino idiličnega kraja Havel poleg jezera v katerem
leži kar nekaj pepela iz krematorijev, ki so bili v neposredni bližini. Zgodovina tega kraja
verjamem je težko breme današnjega prebivalstva.
Naš obisk je bil namenjen poklonu žrtvam tega krutega kraja, tako, da smo položili
cvetje pod visoko žalostno skulpturo ženske, ki v naročju drži drugo žensko in obtožujoče gleda
v smeri počitniškega mesta očitajoč, kaj ne vidite kaj se tu dogaja. Vsaj sama sem si tako
razlagala. Poklonili smo se tudi ob spominskem zidu narodov in ravno tako prižgali svečke in
položili venec. Ob vsem videnem in slišanem, kar nam je povedala vodička ne moreš ostati
ravnodušen. Prepričana sem, da je marsikomu ledenela kri v žilah, ko smo si ogledali še
vsebino muzeja.
Pot nas je vodila tudi v Berlin, seveda smo si ogledali nekaj znamenitosti mesta posebno
pozornost pa je pritegnil spomenik , ki je posvečen vsem žrtvam holokausta in muzej pod njem.
V tem muzeju so predstavljene tudi Slovenske taboriščnice, predstavljeni pa so tudi krvniki
Slovenskega rodu.
V namen opozorila, spoštovanja in ohranjanja spomina na našo zmagovalno zgodovino
prihodnje leto zopet obiščemo kak zgodovinski opomnik.
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