POROČILO O DELU V MEDNARODNEM KOMITEJU DACHAU (CID) V LETU 2016
Prof. dr. Andrej Ule, predstavnik SID v ODBORU Mednarodnega komiteja Dachaua

Mednarodni komite Dachau (Comité International de Dachau: CID) sestavljajo predstavniki
taboriščnih organizacij iz vse Evrope. Med drugim skrbi za delovanje Spominskega centra v
nekdanjem taborišču Dachau in za vsakoletne proslave ob obletnicah osvoboditve taborišča. Ko sem
pred leti prišel kot predstavnik Skupnosti internirancev Dachaua iz Slovenije v to organizacijo, sem bil
skoraj edini predstavnik »druge generacije« nekdanjih taboriščnikov. Sedaj nas je pa velika večina že
iz druge generacije, nekateri so tudi iz tretje generacije.
Upravni odbor CID, katerega član sem, ima vsakoletne delovne sestanke v mesecu marcu. Na teh
celodnevnih srečanjih analiziramo stanje in odnos do taboriščnikov v Evropi, se dogovorimo za
dejavnost ter preverimo priprave na spominsko srečanje v Dachauu, ki vsako leto poteka v prvih dneh
maja. Kot predstavnik Skupnosti internirancev Dachaua (SID) v Mednarodnem komiteju Dachaua
(CID), sem se letos marca udeležil seje Upravnega odbora CID. Na tem sestanku smo pripravljali
predloge sklepov in materiale za sejo skupščine Mednarodnega komiteja, ki je bila letos 30. aprila,
dan pred proslavo osvoboditve taborišča.
S seboj sem prinesel tudi več izvodov našega Dahavskega poročevalca, ki so vzbudili veliko zanimanja
in navdušenja. Dr. Max Mannheimer, dolgoletni podpredsednik CID, predstavnik nemških Judov v
taborišču in tudi sicer ugleden zgodovinar, ki med drugim nekaj razume tudi slovensko, je bil prav
navdušen nad našo revijo in se je javno zahvalil našemu društvu za njegovo izdajateljsko dejavnost, ki
je tudi sicer edinstvena med vsemi društvi nekdanjih taboriščnikov koncentracijskega taborišča
Dachauu. Ko sem na seji predlagal, da nam CID dodeli finančno podporo, je prav Mannheimer
odločno podprl mojo prošnjo in tako je CID res kril stroške natisa naše revije.
Ena izmed pomembnih tem letošnjega sestanka Izvršnega odbora je bila obravnava kadrovskih težav
v SID, predvsem kritika članov odbora in nestrinjanje z delovanjem dotedanjega predsednika CID
Pietra De Loosa, sina nekdanjega belgijskega taboriščnika v Dachau. V Mednarodnem komiteju so
namreč zaradi nekaterih De Loosovih potez v zadnjem letu vladale krizne razmere, ki so bremenile
delovanje Komiteja. Kritiki so mu očitali nejasno ravnanje s finančnimi sredstvi CID, nepotrebno
zaletavanje v nekatere nemške in mednarodne institucije, ki sodelujejo v financiranju CID in
spominskega centra v taborišču, pa tudi preveliko poudarjanje, da je bil Dachau predvsem politično
taborišče, kjer so bili Judje manjši del taboriščnikov. Prav slednjemu mnenju so se vehementno
upirali judovski delegati v CID-ju, ki so nasprotno stalno poudarjali, da je bilo največji delež umrlih v
Dachau prav Judov.
Po dolgi razpravi je velika večina predlagala, da dotedanji predsednik odstopi, in da se skupščini CID
predlaga nov predsednik. To je postal dolgoletni član predsedstva CID, francoski predstavnik JeanMichel Thomas. Tudi on je sin nekdanjega taboriščnika iz Dachaua. Skupščina CID je potrdila
ugotovitve in predloge Izvršnega odbora in izvolila novega predsednika.
V imenu SID sem tudi sicer v rednem stiku z Mednarodnim komitejem. Tako v imenu SID pošiljam
sožalja ob smrti uglednih nekdanjih taboriščnikov. Tako smo letos izgubili enega izmed najuglednejših
še živečih bivših taboriščnikov, že omenjenega dr. Maxa Mannheimerja, ki je preminul oktobra letos v
visoki starosti 96 let. On je užival nedeljen ugled in spoštovanje tako zaradi svojega znanja kot tudi

zaradi svojega zavzemanja za ohranjanje tradicij protifašizma in spominov na nacistična in fašistična
taborišča.
Kot vsako leto smo se tudi letos udeležili proslave ob osvoboditvi taborišča in v imenu Slovenske
skupnosti internirancev položili venec SID ob spomeniku vsem žrtvam taborišča Dachau.
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