Benny Grünfeld och hans bror Herman överlevde Förintelsen. När Herman
på nittiotalet hörde antisemitiska slagord eka mellan husen i Malmö bestämde han sig för att
omedelbart lämna Sverige för Kanada. Benny har berättat för tusentals svenska ungdomar om
de fasor han upplevde som tonåring i Hitlers dödsläger Auschwitz. Benny har besökt
Älvboda Friskola åtta gånger och här berättat sin historia för våra tonåringar och deras
föräldrar.
Nazister marscherar i Sverige idag bland annat i Borlänge, Göteborg och Stockholm. Den
judiska församlingens medlemmar i Malmö vågar inte, av rädsla för sin säkerhet och sitt liv,
öppet visa sin judiska tro.
Älvboda friskolas niondeklassare har 16 gånger besökt dödsfabriken Auschwitz/Birkenau
utanför Krakow, koncentrationslägret Sachsenhausen norr om Berlin samt vandrat längs med
resterna av Berlinmuren.
Vi vill att våra elever ska få studera och med egna ögon se nazismens och kommunismens
brott mot mänskligheten på platsen där det hände, så att de i sin tur ska kunna berätta historien
vidare – ”om detta må ni berätta”.
Från Skutskär och trakterna härikring har, under våra 16 resor, hittills drygt tusen tonåringar,
föräldrar och mor – och farföräldrar följt med på resan. Vi planerar nu vår 17:e resa och avser
att ta tåget mot Krakow den 3 april. Resan till Polen och Tyskland har blivit något av Älvboda
Friskolas signum och vi kommer att fortsätta att åka.
För att finansiera våra resor genomför vi varje år en julmarknad och en vårmarknad på skolan.
Klasserna hittar även själva på olika sätt att få in pengar till reskassan, till exempel genom
försäljning av olika produkter. De elever som inte har råd att bekosta sin resa får ekonomisk
hjälp av skolan. Resan är frivillig men de flesta elever och även många föräldrar väljer att
följa med.
För att försäkra oss om att vi även fortsättningsvis ska kunna genomföra dessa resor undrar vi
om Ni vill hjälpa oss med ett ekonomiskt bidrag till våra kommande åminnelseresor till Polen
och Tyskland? På så sätt är Ni med och fostrar våra tonåringar till att bli demokratiska
medborgare som värnar humanismen och våra mänskliga rättigheter. Ni hjälper till att skapa
en god värld.
Vi kommer, under förutsättning att ni vill, uppmärksamma ert stöd på vår hemsida
www.alvboda.se , på våra sidor på sociala medier och på alla andra sätt som kan visa er
generositet. För belopp från 10 000 kronor kan vi erbjuda en belyst skylt med er logotyp vid
vår tomtgräns mot riksväg 76.

Hedi Fried (född 1924) är författare och psykolog. I sin senaste bok skriver hon: ”Frågor jag
fått om Förintelsen” följande: ”Nya generationer måste ständigt påminnas om forna brott.
Uppfostrare av den unga generationen, föräldrar och lärare, förmedlar dessa till sina barn och
elever med hjälp av historieböcker, minnesmärken och museer. Men det är mycket viktigt på
vilket sätt de förmedlas. Om kunskaperna bara vänder sig till hjärnan glöms det lätt bort.
Förmedlingen måste ske på ett sätt så att den når hjärtat, där det kan väcka känslomässig
inlärning. Ännu finns det enstaka ögonvittnen som kan berätta om egna upplevelser. Vi
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uppfattar vår värld både med hjärnan och hjärtat. Den senaste forskningen
tillskriver även hjärtat en intelligens som går att öva upp, precis som
hjärnans intelligens. Det är föräldrarnas och lärarnas goda exempel som
utvecklar hjärtat, som kan fostra kommande generationer till empati,
villkorslös kärlek och en värld utan hat.”

Älvboda Friskolas åminnelseresa är mycket uppskattad av såväl elever som föräldrar och
släktingar som följer med. Resan är något föräldrar ser fram emot och pratar om redan när
barnet börjar i vår förskoleklass.
”Those who do not remember the past are condemned to repeat it” George Santayana
Bästa hälsningar
Rektor Johan Sennerfeldt Älvboda Friskola
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