Fredslysbudskabet 2020
Grænser skiller os eller forhindrer os i at gøre noget, vi gerne
vil – og skaber ufred. Grænser kan være fysiske, en spærret vej
– måske bevogtet af en soldat eller en politimand. Eller de kan
være regler eller love, man skal adlyde – nogle steder blindt. Og
så er der de grænser, vi har inde i os selv.
Nogle steder på kloden gør grænser livet svært eller helt uudholdeligt for mennesker. Nogle magthavere insisterer på at
bygge høje mure eller trække lange hegn af pigtråd. Det kan
være svært at forstå for os i Danmark, for de sidste mange år
har været kendetegnet ved åbne fysiske grænser – både i Danmark og EU.
Mange unge har ikke prøvet at vise pas for at komme fra Danmark til f.eks. Italien. Den frihed er med til at sikre, at interessefællesskaber, samtaler og venskaber spirer på tværs af lande og
kulturer – også online. Når vi kan mødes uden fysiske forhindringer, kan vi vise, at vi gerne vil hinanden og fællesskabet.
I Sønderjylland er der faktisk et gammelt, stærkt – og måske et af
de bedste eksempler i verden på, hvordan fred overvinder fysiske
grænser. Man har bevæget sig fra krig og ufred til et fællesskab,
hvor folk kan leve i fred, som de vil: Danskere, der bor i Tyskland
og tyskere, der bor i Danmark. Det kan vi være stolte af.
Vi så i starten af Coronakrisen, hvordan vi – selv i Europa – ikke
helt har sluppet ideen om de fysiske grænser. Grænsebomme
lukkede i, også mellem lande der har de varmeste forhold.
Grænser der skiller naboer, familier, venner og kærester. I Spejderbevægelsen ved vi, at man når længere sammen end hver
for sig. Og vi tror på, at det bliver bedre, når andre i verden kan

opleve den samme åbenhed, som vi nyder godt af. Det er med
det håb, vi fejrer 100-året for Genforeningen med Sønderjylland. Vi fejrer, at freden overvinder grænser.
I Danmark er vi vant til, at love og regler skal overholdes, og vi
forstår, hvorfor det er nødvendigt. Nogle af vores love giver os
endda en større frihed: Friheden til at forsamles eller til at ytre
os. I mange andre lande, desværre også i store og betydningsfulde lande, har man ikke de samme goder. I de lande bruges
lovene til at sætte grænser for, hvad folk må mene, tænke eller
tro. Dens slags regler begrænser tolerance, forståelse og fællesskab. De undertrykker pressen og medierne, og de fastholder eller kontrollerer befolkningen. Vi må ikke tage vores egne
friheder for givet: Vi skal bruge dem. Og vi må ikke glemme de
andre, ikke være ligeglade – ikke lade dem i stikken. De har brug
for, at vi arbejder for dem, håber for dem og kæmper for dem.
I Danmark er de mest velkendte grænser dem, vi sætter op for
os selv eller hinanden. Men det er samtidig dem, vi vægrer os
mest ved at tale om. Vi går måske og putter med det selv. De
grænser skaber uro i sjælen. Det kan være mobning, isolation,
tvivl om tro, seksualitet eller selvværd. Om man gør det godt
nok. Om man er god nok. Om man kan tro på sig selv, tage
springet, bryde forventninger eller normer. Hvis man kan finde
freden, så kan grænserne brydes. Måske kan man ikke finde den
alene, måske har man ikke håbet.
Så skal man tillade andre at hjælpe, og vi skal tilbyde vores
hjælp. Vi skal række ud til den ensomme, håbe for den modløse,
marchere for den generte eller protestere for den, der har tabt
sin stemme.

Spejderbevægelsens værdier og relevans er ikke defineret af
vores historie eller, hvad nogen gjorde for 50 eller for 100 år siden. De er defineret af de handlinger, vi gør sammen – lige nu
og i fremtiden. Jeg tror, at fremtiden kommer til at se på os og
sige, at vor tids spejdere var lige så handlekraftige, ansvarlige
og fællesskabsorienterede som nogen anden generation. Vi tager ansvar for hinanden og for fællesskabet.
I år er det 36. gang, Fredslyset udsendes fra Betlehem. I olielamper, flagermuslygter og fakler, bringes det ud i Europa og
verden. Fredslyset er en påmindelse fra land til land og fra menneske til menneske.
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Vi går med klare budskaber: Der er lys i mørket. Jeg går for dig,
jeg håber for dig. Du er ikke alene.
Fred overvinder grænser. Rigtig god tur.
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