09.11.2015 – Krystalnatten – Mussa Utto
Kære alle
Først og fremmest en stor tak, fordi I gik med i fakkeloptoget. Det har
været både smukt og rørende at se, hvordan I alle har bidraget til at
sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi hjælper vores medmennesker.
I dag har vi stået side om side i en demonstration for
medmenneskelighed og imod fremmedhad. Vi står her sammen om at
sende et vigtigt budskab, og når det handler om at hjælpe flygtninge,
så er der kun en måde at gøre det på: Sammen.
Den 9. november er kendt som Krystalnatten, og derfor er denne
demonstration også en påmindelse om aldrig at glemme, hvor galt det
kan gå, når frygten vinder over fornuften og empatien. Dengang i 1938
raserede nazisterne jødiske butikker og synagoger, mange blev dræbt
og rigtig mange fængslet.

Krystalnatten fik sit navn, fordi det splintrede glas i gaderne skinnede
som krystaller. Men det poetiske navn er slet ikke sigende for den
ødelæggende begivenhed. For hos alle de berørte, splintrede ikke blot
ruderne i vinduerne, men også håbet.
Forud for Krystalnatten var der gradvist blevet opbygget et had mod
jøderne, og selv om langt fra alle delte den følelse, så var der blevet
skabt en sprængfarlig situation. Et affektdrab blev den udløsende
faktor for Krystalnatten, men det ulmende fremmedhad var den reelle
årsag til, de grusomme hændelser.
Når denne demonstration i dag afholdes på samme dato som
Krystalnatten, så er det selvfølgelig for at råbe vagt i gevær. Tonen i
flygtningedebatten er blevet hård, og vi er nødt til at få fokus tilbage
på det, det handler om – nemlig mennesker i nød.
Vi skal lære af fortiden, og vi skal skabe den bedst mulige fremtid
sammen.

En stor del af flygtningene kommer fra Syrien, hvor der har været
borgerkrig siden 2011. Den næste store gruppe flygtninge er fra
Eritrea, og de flygter fra konflikt og undertrykkelse.
De forfulgte kommer til et trygt land her i Danmark, og jeg ønsker
sådan, at de vil opleve, at vi gerne deler den tryghed med dem.
Mennesker, der aldrig har været i den situation, har ingen jordisk
chance for at forestille sig, hvad der ligger forud for deres svære valg
om at tage chancen.
Men selv om vi ikke altid forstår omfanget af de grufulde ting, vores
medmennesker har været igennem, så skal vi selvfølgelig vise
medfølelse.
Jeg er selv flygtet fra Eritrea midt i 70’erne. Jeg krydsede det Røde
Hav i en lille sejlbåd med livet som indsats. Jeg har prøvet at være
bådflygtning. Jeg flygtede til Yemen for at komme væk fra krig,
undertrykkelse og forfølgelse. Jeg kender til frygt.

Og frygt er desværre også en tro følgesvend for stort set alle de
flygtninge, vi for tiden tager imod her i Esbjerg.
Selv om vi ikke 100 procent kan sætte os i deres sted, så kan vi
alligevel alle tænke tanken, at det også kunne ske for os selv.
Tænk hvis en af os en dag blev nødt til at forlade alt, hvad vi kender,
flygte med livet som indsats og ende i et fremmed land. For alle dem
er vi alle en del af det fremmede land. Derfor er det så utrolig vigtigt,
at vi giver dem en ordentlig modtagelse og sørger for, at de føler, at de
er velkomne.
I dag er I alle med til at sende et stærkt og vigtigt signal om, at vi alle
skal behandle hinanden med respekt og ligeværdighed.
Jeg vil gerne slutte af med at takke alle jer, der er mødt op, alle jer,
der har været med til at arrangere fakkeloptoget.
Tak fordi I lyttede og tak fordi i kom

