
Arrangör
KONCENTRATIONSLÄGERFÅNGARNAS FÖRENING VÄXJÖ – KFV

ÖPPNINGMINNESSTUNDEN: lördag, den 28 maj 2016, kl. 12:00 13:00
UTSTÄLLNING: lördag, den 28 maj – 4 juni 2016
PLATS: Växjö Stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, 352 31 Växjö

UTSTÄLLNING – Vitabandsdagen 

VITABANDSDAGEN: MINNESSTUDEN EFTER MASSMORDEN I PRIJEDOR 1992 

Den 31:a maj 1992, under kriget i Bosnien och Hercegovina, beordrade de serbiska
myndigheterna i Prijedor stadens ickeserbiska, muslimska (bosniakiska) och katolska (kroatiska)
befolkning att bära vita band runt armarna och att märka sina hem med vita flaggor. Syftet var
att synliggöra de som senare skulle bli offer för den etniska rensningen i staden.

Under krigsåren 1992 1995 fördrevs 53 000 ickeserber från sina hem i staden. 31 000 hamnade
i etniska koncentrationsläger som Keraterm, Omarska och Trnopolje där människor dagligen
utsattes för våld och övergrepp.

3173 civila, varav 256 kvinnor och 102 barn dödades, offren var muslimer och katoliker.
Tusentals offer dödades i sina hem och blev sedan förda till över 60 massgravar, däribland
också massgraven Tomasica, den största från kriget i forna Jugoslavien.

Vitabanden i Prijedor är inte bara berättelsen om förödmjukelse, övergrepp och att bli
förminskad till enbart sin etnicitet, utan också om grannar, vänner, människor som såg detta
och lät det fortgå. Stegen från empati till likgiltighet, från misstro till hat och från hat till våld är
ofta mindre och enklare att göra än vad vi anar.

I takt med att fler flyktingar kommer till Sverige har också motståndet mot invandring tagit sig
starkare uttryck.
För att öka kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna genom att dra
lärdomar av historien för att förhindra liknande händelser i framtiden kommer vi att prata om
vi hat lärt oss från förra flyktingkrisen

Minnesdagen kommer att arrangeras i samarbete med NBV Växjö

KONCENTRATIONSLÄGERFÅNGARNAS FÖRENING VÄXJÖ – KFV

”LÅT DET INTE FALLA I GLÖMSKA – LÅT DET INTE UPPREPAS”


