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Fredag 27 januari är Förintelsens Minnesdag. Då hedrar vi offren som mördades
under nazismens mörka år i Europa. Förintelsen var ett folkmord som drabbade
judar. Men även romer blev utsatta för folkmord, och flera andra grupper föll offer
för den nazistiska rasbiologin; som homosexuella och funktionshindrade.

Nazismens koncentrationsläger under andra världskriget var kulmen på en
kvasivetenskaplig rasbiologisk propaganda som spreds i både slott och koja.
Nazisterna inspirerades i sin kamp om världsherraväldet av både kolonialismen
och Herman Lundborgs statliga rasbiologiska institut i Uppsala. I forna Östafrika
(nuvarande Tanzania) utrotade Tyskland 80 procent av det infödda hererofolket i
början av 1900-talet. Många anser att detta utrotningskrig stod som modell för
nazisternas idé att utrota judarna.

Det rasbiologiska institutet är en stor skam för vårt land. Det hade kommit till i ett
riksdagsbeslut där både socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting (S) och
högerledaren Arvid Lindman deltog i. Det var däremot ett socialdemokratiskt
beslut att avskaffa institutet.

Att människan bestod av olika raser var en allmänt utbredd uppfattning i både
slott och koja i början av 1900-talet. Det var tidens anda. Nationalmålaren Carl
Larsson bekräftade sin rasbiologiska världsbild när han samtidigt skulle ta avstånd
från högljudda antisemiter. Han sade: "Gud, store allsmäktige Gud, alla rasers
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fader, hur kan du tillåta att det finns så idiotiska arier!?" (Carl Larsson

Monumentalmålaren).

Herman Lundborg fick flera kända svenskar att uttala sitt stöd eller engagera sig i

"Svenska sällskapet för rashygien". Här återfinns Selma Lagerlöf, Ellen Key och

Anders Zorn. Även personer som Karl Gerhard, Torgny Segerstedt, Albert

Engström, Vilhelm Peterson-Berger och Arthur Engberg hade fällt rasistiska

uttalanden men när nazismen växte fram i forna Tyskland bytte de åsikt och blev i

stället antinazister vilket förstås hedrar dem för deras klarsyn.

Det fanns andra kommande prominenta personer som sympatiserade med

nazismen i sin ungdom, bland andra Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad.

Det har alltid funnits personer som förnekat nazisternas Förintelseläger. Tyvärr

finns det risk att denna ståndpunkt får ytterligare fäste i dagens samhällsklimat

och den våg av faktaresistenta kommentarer på sociala medier. De är i gott

sällskap med en viss Donald Trump. Plötsligt existerar ingen sanning alls, rena

rama lögner presenteras som "alternativfakta".

Rasism, främlingsfientlighet, intolerans kan vi se i olika nyanser av brunt.

Sverigedemokraterna har en lång svans på sociala medier som överträffar

varandra i konsten att sprida rasistiska budskap trots partiledningens så kallade

nolltolerans. I Polen styr ett nationalistiskt parti liknande SD. Här anklagas folk

för att vara antinationalister när det påtalas att även polska medborgare begick

grova övergrepp på judar under andra världskriget. Det som hände i byn Jedwabne

1941 tystades länge ned i Polen. 600 judar våldtogs och mördades av människorna

(katolska polacker) i sin egen by – inte av nazisterna (Källa: Anna Bikonts

reportagebok "Vi från Jedwabne.")

I dagarna kommer boken "Frågor jag fått om Förintelsen" (Natur och Kultur) av

Hédi Fried. Hon är en av få överlevande som finns kvar och ännu kan berätta vad

som hände i Auschwitz. I mer än 30 år har hon åkt land och rike runt för att tala

om Förintelsen. Hon har också mycket att säga om vår egen samtid. Hédi Fried ser

med fasa på utvecklingen i Europa och har ingen förståelse för människor som

hävdar att vi inte kan eller har råd att ta emot flyktingar. Hon undrar varför

rasismen åter sprider sig i ett samhälle som är rikare än någonsin.

Donald Trump får henne att rysa. I en DN-intervju säger hon: "Jag känner mig helt

förvirrad. Jag vet inte om jag drömmer, eller om jag är vaken. Är det sant? Är det
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möjligt att människor ännu en gång är i fara på grund av deras etniska tillhörighet,

religion, eller sexuella preferenser? Det känns precis som i går, när världen

vaknade en morgon till nyheten att ett demokratiskt land fick Hitler till ledare".

Kan Förintelsen hända igen? Ja, tyvärr. Det tror Hédi Fried. "Det som har hänt en

gång kan hända igen, inte på samma sätt men med liknande resultat."

Därför är det vår förbannade skyldighet att hindra en upprepning, att aldrig

glömma folkmorden genom historien och att sprida budskapet vidare till

kommande generationer.

Vi som ännu står upp för självklara medmänskliga principer om människors lika

rätt till demokrati, yttrandefrihet, kultur, personlig och kollektiv frihet samt

egenmakt. Vi som ännu ser en framtid via gemenskap, jämlikhet och solidaritet.

Det är vi skyldiga Hédi Fried, andra överlevande och alla dem som mördades i

koncentrationslägren.

LÄS MER KULTUR

Ulf Lundén
023-475 76
ulf.lunden@mittmedia.se

� �


