Lärarhandledning

1

NÄR RÖSTERNA TYSTNAR
Obs!
Filmen innehåller bilder, filmsekvenser och berättelser som kan uppröra och det är därför
viktigt att läraren först ser igenom filmen själv före visning och sedan är lyhörd för
elevernas reaktioner för att avgöra om det behövs uppföljning eller personliga samtal efter
filmen.

Om filmen
Filmen När rösterna tystnar bygger på boken Flykten från ett folkmord av Maria Vajta Klamer.
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Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF).

Filmens grundtanke
En av de genomgående tankarna i boken och i filmen är att det främst är genom ”den enskilda
människans öde som vi kan förstå vår historia” och att historia är mer än ”statistik och siffror”.
Detta är ett perspektiv som rekommenderas för den lärare som tänker använda filmen i sin
undervisning. Förintelsen drabbade så oerhört många människor och det är naturligtvis viktigt att
omfånget av denna katastrof framstår i sin helhet för eleverna, men det är svårt att förstå
verkligheten bakom siffror och generaliseringar om inte vi också ser händelseförloppen utifrån de
enskilda människornas upplevelser och erfarenheter.

Handlingen i korthet
I filmen besöker en fiktiv Maria en skola för att berätta om sin bok och de människor som berättat
sina historier för henne. Maria berättar för eleverna om Deborah som hon möter i ett gravkapell.
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Deborah har begravt sin son Adam. Under tyskarnas ockupation av Polen levde hon i Warszawas
getto tillsammans med Adam och sin man Wladyslaw. Deborah och Wladyslaw lyckas smuggla ut
sonen till en polsk kvinna, Helena, som tar hand om honom och gömmer honom. Deborah lyckas
senare följa efter och genom att Helena tar emot även henne kan de överleva Förintelsen. Deborah
har bevittnat hemska tragedier i gettot – svält och massavrättningar – och de följer henne för resten
av livet.

”Det är i den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia.”

Ur Flykten från ett folkmord av Maria Vajta Klamer

Maria berättar också om Rebecca som av nazisterna sätts i koncentrationslägret Ravensbrück, och
om Samuel som tvingas till Sibiriens arbetsläger. I skolan träffar Maria Kim som blir märkbart
påverkad av Marias berättelser. Kim förstår inte hur människor kan behandla andra människor så
illa. Hon tar kontakt med Maria och läser därefter boken.

Målgrupp och syfte
Filmen kan användas i samtliga av gymnasieskolans historiekurser men främst rekommenderas den
för kurserna historia 1a och 1b. Den kan även användas i grundskolan och rekommenderas främst
för årskurs 9.
Syftet med filmen är att den ska väcka lust att lära. Den ska även väcka diskussioner som med
lärarens hjälp kan leda till att eleverna förstår hur viktigt det är att ständigt vara vaksamma på att
demokrati hålls vid liv.
Den amerikansk–judiske sångaren Daniel Kahn har sjungit att frihet är ett verb, någonting vi
ständigt måste ta, bygga och bli, och det är en insikt som är viktig för eleverna. Vi kan inte ta vår
demokrati för given för den kräver ständig uppmärksamhet och arbete.
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I filmen lyfts vikten av att ha mod att gå utanför den egna gruppen; att ta ansvar även för dem som
kan upplevas som främmande. Om vi ska fungera som ett samhälle krävs det att vi kan se förbi de
kulturella, språkliga och etniska skillnader som finns och se medmänniskan i den andre – och
därigenom förstå att vi har ett ansvar för den andre.
Detta gestaltas i filmen med hur Kim, när hon i skolan, får höra Maria berätta om bland annat
Deborah och blir intresserad av att lära sig mer om Deborahs tid och varför människor kunde agera
som de gjorde. Kim vänder sig till Maria för att få svar på frågorna kring hur människor kunde agera
som de gjorde. Genom att söka svar kring människors beteende i det förflutna utvecklar vi
”förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar”
(Skolverket). För att förstå grymheterna behöver vi lära oss mer om den tid Förintelsen utspelar sig
under (mellankrigstiden och andra världskriget). Denna period ingår i det centrala innehållet för
grundskolan (åk 7–9).
Den förmåga som eleverna främst kommer att arbeta med är förmågan att ”använda en historisk
referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och
utvecklingslinjer” (Skolverket).
De teman som läraren kan välja mellan är följande:
I studiet av Förintelsen blir demokratins värde tydligt. Förintelsen hade inte kunnat ske i en
demokrati med fungerande yttrande- och tryckfrihet där politiker och tjänstemän granskades, där
oppositionen hade full insyn i vad som pågick. Nazisterna var därför tvingade att först avveckla
Weimarrepublikens författning innan de fullt ut kunde förtrycka den judiska minoriteten och
förbereda för krig. Det blir också tydligt vilket ansvar staten har att se till att etniska, språkliga och
religiösa minoriteter skyddas.
I filmen lyfts de enskilda människorna i historien fram så att vi utifrån deras erfarenheter kan möta
det förflutna. När elever möter Förintelsen och folkmord konfronteras de ofta med offren enbart i
form av apatiska fångar som fråntagits sin identitet eller som döda kroppar. Hårt sagt skulle vi
kunna säga att vi i den här typen av undervisning får möta offren som förövarna såg dem och också
vill att de som kommer efter ska se dem. Vi ser dem utan mänsklig värdighet. I filmen får vi i stället
möta offren som individer, inte som siffror och generaliseringar. Det här perspektivet är viktigt för
att elever ska förstå det förflutnas realitet och för att de ska utveckla vad som kallas historisk empati.
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Kopplingar till skolans styrdokument

Ur Lgr22 och Gy11, Skolverket
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
[…]
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.
Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
SKOLANS MÅL ÄR ATT VARJE ELEV
- kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
- respekterar andra människors egenvärde och integritet,
- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att
hjälpa människor,
- kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk,
religion och historia,
- kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras
bästa för ögonen, och
- visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Historia 1a och 1b i gymnasieskolan
- Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och
perspektiv.
- Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på
framtiden.
- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga
globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning
och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och
jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande.
- Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till
dem.
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Att arbeta med filmen i skolan
Den här handledningen innehåller fem förslag på teman med övningar att arbeta vidare med efter
att eleverna har sett filmen. Dessa teman syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för
det förflutna och i synnerhet för Förintelsen, men också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring
frågor om mänskliga rättigheter, vikten av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet.
Det är upp till dig som lärare att själv välja vilken eller vilka fördjupningar som eleverna ska göra.
• Tema 1: Judisk identitet i Polen
• Tema 2: Antisemitism
• Tema 3: Warszawas getto
• Tema 4: Värdet av demokrati
• Tema 5: Räddarna
Före filmen är det bra om du som lärare har en genomgång av Förintelsen. Det finns en kort
kronologi över Förintelsen som ett kopieringsunderlag längst bak i den här handledningen som du
och dina elever kan ha som grund för det arbetet.
I en del av övningarna ombeds eleverna att tänka sig in i människors situationer. Avsikten är att
eleverna dels ska se vilken begränsande handlingsmöjlighet människor hade, dels vilka konsekvenser
handlingar kunde leda till. Tanken är också att eleverna genom dessa övningar kan få syn på och
formulera sina egna tankar och känslor.
Syftet med övningarna är inte främst att ge kunskap och fakta, eftersom vi aldrig kan veta vad någon
annan människa tänker, än mindre från en annan tid.

Lektionsupplägg

För alla teman, utom tema 4, föreslås ett lektionsupplägg som ser ut enligt nedan. (Lektionsupplägg
för Tema 4 finns i dess inledning.)
1.
2.
3.
4.
5.

En gemensam genomgång av valda delar av det kunskapsinnehåll som återfinns i temat.
Introduktion till övningsuppgifter.
Eleverna arbetar enskilt eller i grupp med uppgifterna.
Eleverna presenterar enskilt eller i grupp vad de kommit fram till.
En gemensam sammanfattning och diskussion efter elevernas redovisning.
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Tema 1 - Judisk identitet i Polen
I det här avsnittet ges en möjlighet för läraren att ge eleverna kunskap om många av de svenska
judarnas historiska och kulturella bakgrund. I styrdokumenten anges att elever i svensk skola ska ha
”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och
tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.

Övning 1 – Judisk identitet
Kort faktabakgrund
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började judar i större utsträckning komma till
Sverige. Efter Förintelsen kom många judar till Sverige med hjälp av de vita bussarna. Efter att det
kommunistiska Polen under 1960-talet började förfölja människor med judisk tillhörighet flydde en
del av dessa till Sverige. Många av de svenska judarna idag har därför anknytningar till Central- och
Östeuropa.
De människor som Maria berättar om i filmen är judar från Polen. De har en identitet både utifrån
det Polen som funnits sedan 1918 och från den östeuropeiska–judiska kultur som växt fram sedan
medeltiden. För många av dem betydde säkert också den judiska religiösa gemenskapen mycket
antingen som tro eller som tradition.
Den kulturvärld som de östeuropeiska judarna var en del av växte och utvecklades i rasande fart –
urbanisering, nyhetsmedier, ideologier och kultur. På väldigt kort tid hade judarna i Östeuropa gått
från att vara en avgränsad landsortsbefolkning till en stadsbefolkning. I denna stora förändring
förändrades också hur judarna såg på sig själva och sin omvärld. Där fanns gemenskaper, drömmar,
målsättningar och hopp om en bättre framtid. Allt kom att brutalt avbrytas 1939 när tyskarna
invaderade Polen och när kriget var över fanns nästan ingenting kvar.
Deborah och de andra i filmen är vittnen från en värld som inte längre finns, en sjudande verklighet
som riskerar att glömmas bort. Det är därför viktigt att vi ser till att denna kultur inte glöms, att vi
inte ser judarna som en homogen och anonym grupp utan att vi kan urskilja den stora rikedom av
identiteter som östeuropeisk judisk kultur innehöll.
Judisk identitet kunde alltså se ut på flera olika sätt i 30-talets Polen och byggde på olika premisser.
Judar i Polen var långt ifrån någon homogen grupp. I listan på nästa sida finner du olika judiska
identitetsmarkörer.
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JUDISKA IDENTITETSMARKÖRER
Religion
Chassidisk judendom
Ortodox judendom

Språk och kultur
Jiddischkultur
Polsk kultur

Sekulariserad judendom

Jiddisch (språk)

Judiska religiösa traditioner

Hebreiska (språk)
Polska (språk)

Politik
Socialistisk sionism
Revisionistisk sionism
(höger)
Judisk socialism
(Bund)
Kommunism
Polsk nationalism

Judisk identitet
Markörerna ovan (alla, några eller bara en) kan finnas hos den som upplever sin identitet som
judisk. Det är viktigt att vara medveten om att dessa utan problem går att kombinera med
identitetsmarkörer för andra grupper än judar, till exempel så kan du ha en svensk nationell
identitet, en judisk religiös identitet och samtidigt vara politiskt aktiv i en kristen politisk rörelse.
Det är också viktigt att vara medveten om att individer hela tiden kan förändras både över tid och
hur vi är och upplever oss själva i olika situationer. I antisemitisk ideologi är någon antingen jude
eller inte jude. Och en gång definierad som jude innebär att personen alltid ses som jude. Det är
viktigt att förmedla till eleverna att verklig identitet inte fungerar på det sättet.
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Att identifiera sig som jude kan handla om att:
- ha en religiös övertygelse och tillhörighet till en religiös gemenskap (judisk
religion/judendom),
- ha en judisk mor,
- uppleva sig tillhöra en etnisk grupp (judar),
- uppleva sig tillhöra ett historiskt folk och känna sig delaktig i detta folks öden,
- uppleva en nationell judisk identitet (idag är Israel den enda judiska nationen i världen),
- uppleva en gemenskap genom ett språk (hebreiska, jiddisch, ladino m.fl.),
- uppleva en gemenskap inom en kultur (kan handla om en större och mer generell judisk
kultur, eller en mindre mer lokal kultur som amerikansk judisk kultur),
- ha en politisk övertygelse (det finns flera att nämna men generellt främst sionism och judisk
socialism).

Frågor och uppgifter
1. Låt eleverna diskutera vilka av dessa identitetsmarkörer som går att förena och vilka som
inte går att kombinera.
2. Låt sedan eleverna diskutera hur de här sammansatta identiteterna skiljer sig från det som
nazisterna såg när de mötte judar.
3. När övningen sammanfattas är det viktigt att läraren bygger på eller stryker under följande,
oberoende av om eleverna har lyft detta eller inte:

Vi har alla flera identiteter som inte på något vis står i motsats till varandra.
Judisk identitet är möjlig att kombinera med andra kulturella, nationella och till och med
religiösa identiteter.
I möte med människor som hade judisk härkomst såg nazisterna bara en judiskhet felaktigt
baserad på raslära, allt annat blundade de för.
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Övning 2 - Mayn Yingele
I filmen förekommer en sång på jiddisch. Det är en tonsatt dikt av poeten Morris Rosenfeld (1862–
1923). Dikten skrevs ursprungligen på jiddisch. Rosenfeld bodde i den del av Polen som tillhörde
Ryssland, men emigrerade till USA och bosatte sig i New York. Rosenfelds dikter förmedlar de
erfarenheter judar hade i egenskap av fattiga emigranter.
Frågor och uppgifter
Läs igenom dikten nedan och svara på följande frågor:
1. Vilka olika personer finns med i dikten?
2. Hur ser personernas relationer ut och vad tror du de känner för varandra?
3. Vad vill dikten förmedla för erfarenheter av livet som judisk emigrant?
4. Vad tror du att du skulle kunna säga till diktens personer för att trösta dem?

Mayn Yingele

Min pojke

Ikh hob a kleynem yingele,
A zunele gor fayn!
Ven ikh derze im dakht zikh mir,
Di gantse velt iz mayn.

Jag har en liten pojke,
en liten son så fin!
När jag ser honom tycks det mig,
som om hela världen tillhör mig.

Nor zeltn, zeltn ze ikh im,
Mayn sheynem, ven er vakht.
Ikh tref im imer shlofndik,
Ikh ze im nor bay nakht.

Bara sällan, sällan ser jag honom,
min vackra pojke, när han är vaken.
Jag träffar honom alltid när han sover,
jag ser honom bara på natten.

Di arbet traybt mikh fri aroys
Un lozt mikh shpet tsurik;
O, fremd iz mir mayn eygn layb!
O, fremd mayn kinds a blik!

Arbetet tvingar mig tidigt ut
och släpper mig inte förrän sent.
Oh, främmande är mitt eget kött!
Oh, främmande åsynen av mitt barn!

Ikh shtey bay zayn gelegerl
Un ze, un her, un sha!
A troym bavegt di lipelekh:
”O, vu iz, vu iz pa?”

Jag står vid hans bädd
och tittar och lyssnar och hyssjar!
En dröm rör de små läpparna:
”Oh, var, var är pappa?”

Ikh blayb tseveytikt un tseklemt,
Farbitert un ikh kler:
”Ven du dervakhst a mol, mayn kind,
Gefinstu mikh nit mer”...

Jag blir bedrövad och beklämd,
förbittrad tänker jag:
”När du vaknar en gång, mitt barn,
då finner du mig inte mer”...
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Tema 2 – Antisemitism

Bakgrund
Nazisterna var ingalunda först eller sist att diskriminera och förfölja judar. Det vi kallar
antisemitism är en latent del av den kristna europeiska kulturen och har därefter spridit sig till hela
världen och flera ideologier. För att motverka antisemitiska uttryck, bilder, tankar och
konspirationsteorier måste eleverna ges möjlighet att identifiera vad som är antisemitiskt.
Varför valde nazisterna att rikta sitt hat mot just judarna och hur kan det komma sig att tyskarna
och även resten av Europa inte protesterade våldsammare när Hitler redan 1934 började
diskriminera och förfölja judar i Tyskland? Det finns alltså någon form av förståelse för Hitlers hat,
inte alltid en sympati, men heller inte den reaktion av oförstående och avsky som Hitlers
behandling av judarna borde ha resulterat i.
I filmen berättas om Hitlers maktövertagande, om hur nazisterna inrättar områden med murar runt
om för judar i polska städer, getton, men inte för polackerna. Polackerna behandlades oerhört illa,
men inte i närheten av hur nazisterna behandlade judarna. I filmen berättar Maria om Deborah och
vi förstår att nazisterna upplever en skillnad mellan å ena sidan Deborah och Adam och å andra
sidan Helena och Ewa.
Vad som kanske inte framkommer i filmen är att detta hat mot judar fanns i hela Europa. Det hade
långt före andra världskriget och Hitler förekommit våldsamma övergrepp riktade mot judar och
detta fortsatte även efter att nazisterna besegrats. Hatet finns fortfarande både i och utanför
Europa, men varifrån kommer detta hat och vad driver de som hatar?

”Begreppet antisemitism betecknar judefientlighet i den mening att man har fördomar om
och fientliga attityder mot judar som kategori. Antisemitismen har en lång historisk
bakgrund med rötter i främlingsfientlighet, ekonomi, religion, nationalism, ras-tänkande och
politik. Den kan uttryckas i till exempel ord eller handling, och riktas mot judar som
individer eller som kollektiv.”
Forum för levande historia
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Tips till läraren
•

•
•
•

Låt gärna eleverna ta reda på mer om antisemitism innan de arbetar med temat.
Information hittar de förslagsvis på Forum för levande historia eller på Riksorganisationen
för fortbildning om Förintelsen (RFF).
Övningsuppgifterna fokuserar enbart på antisemitism i anslutning till Förintelsen eftersom
det är Förintelsen som filmen handlar om.
Det är naturligtvis möjligt att välja bort läsningen av Hitlers text och Himmlers tal samt de
övningsuppgifter som hör samman till dessa. I så fall kan uppgifterna 6 och 7 genomföras.
När läraren summerar efter övningarna är det viktigt att följande betonas:
o Antisemitism orsakar stort lidande främst naturligtvis för judar, men även andra
människor drabbas.
o Antisemitism har ingenting med judar att göra utan bygger på andras fantasier om
judar.

Frågor och övningar
När Maria visar sin film för klassen får vi i inledningen höra två överlevande från Förintelsen, Ester
och Leon Rytz, berätta om det judiska gettot. Leon berättar hur en liten flicka skjuts av en SS-man
som därefter skjuter hennes mamma trots att hon bär ett spädbarn. Hur kan en människa agera som
denna SS-man? Vari ligger motivationen bakom en sådan handling? Med hjälp av två historiska
källor ska vi se om antisemitiska föreställningar kan ge något svar på denna fråga.

Antisemitism orsakar stort lidande främst naturligtvis för judar, men även andra människor
drabbas. Antisemitism har ingenting med judar att göra utan bygger på andras fantasier om
judar.

Läs igenom texterna på sidan 14.
1. Både Hitler och Himmler ser judarna som ett hot. Vad är det de inbillar sig att judarna kan
göra? Varför tror de det?
2. Vilka menar Hitler och Himmler när de talar om judar? Hur tänker de sig att judar är?
3. I den första texten går det att ana att Hitler vill starta ett krig, mot vem och varför?
4. I den andra texten talar Himmler om de problem som finns när vanliga människor talar om
”eliminering” av judar. Vilka problem menar han att det finns?
5. Himmler använder sig av bildspråk (liknelser och metaforer) när han talar om judar. Han
använder ord som utrotning, bacill, varhärd. Vad finns det för faror med att använda de här
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begreppen om människor? Finns det människor som talar om sina medmänniskor på
samma sätt idag?
6. I filmen frågar sig Kim hur man kan leva med sig själv efter ”att ha gjort något sådant mot
en annan människa”. Försök att åtminstone delvis besvara frågan utifrån vad du vet om
antisemitism.
7. Historikern Yehuda Bauer har vid flertal tillfällen sagt att antisemitism inte är en judisk
sjukdom utan en icke-judisk sjukdom samt att det finns 29 miljoner skäl till att bekämpa
antisemitism. ”Inte på grund av judarna, utan för att försvara era samhällen mot en dödlig
cancer”. Vad tror du att han menar med detta?

“Anti-Semitism is not a Jewish illness, but a non-Jewish one. […] There are, my friends, 29
million reasons for you to fight anti-Semitism. Not because of the Jews, but to protect your
societies from a deadly cancer.”

Yehuda Bauer, historiker och professor
vid Hebrew University, Jerusalem, 1977–1995
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Källa 1 – ett memorandum av Hitler
År 1936 fick Hermann Göring, Tysklands näst mäktigaste man, ett memorandum av Hitler. I detta
säger Hitler följande:
Sedan början av den franska revolutionen har
världen med ökande hastighet drivits mot en ny
konflikt, vars mest extrema lösning heter
bolsjevismen, men vars innehåll och syfte bara är
att avlägsna de samhällsskikt som gav ledarskapet
till mänskligheten fram till idag och som kommer
att ersättas av den internationella judendomen...
Jag vill ha det noterat att det är min övertygelse att

denna kris varken kan eller vill komma att
misslyckas med att anlända, och att Tyskland har
en skyldighet att säkra sin existens med alla
möjliga medel... För en seger av Bolsjevismen över
Tyskland skulle inte leda till ett Versaillesfördrag,
utan till den slutliga förstörelsen, till och med
förintelsen av det tyska folket.

Källa 2 – ett tal av Himmler
Den 4 oktober 1943 talar Reichsführer SS Heinrich Himmler inför 92 SS-generaler, de som leder
mördandet av Europas judar.
Jag syftar nu på judeevakueringen, utrotandet av
det judiska folket. Det är sådant som är lätt att säga.
'Det judiska folket utrotas', säger varje
partikamrat, 'naturligtvis, det står i vårt program,
eliminering av judarna, utrotning, det gör vi'. Och
så kommer de alla, de präktiga 80 miljonerna
tyskar, och var och en har sin anständiga jude.
Naturligtvis är de andra svin, men just den här är
en prima jude. Av alla dem som pratar på detta sätt
har ingen sett på, ingen stått ut med det. De flesta
av er vet vad det betyder när hundra lik ligger
bredvid varandra, när 500 ligger där eller när 1000
ligger där. Att ha stått ut med detta, och – bortsett
från undantag på grund av mänsklig svaghet – ha
förblivit anständiga, det har gjort oss hårda. Detta
är ett ärofullt blad i vår historia som aldrig skrivits
och som aldrig kommer att skrivas, för vi vet hur
svårt vi skulle ha det om vi ännu idag i varje stad –
under bombanfallen och krigets bördor och
umbäranden – hade judar som hemliga sabotörer,
agitatorer och uppviglare. Om judarna fortfarande
vistades i den tyska folkkroppen, skulle vi nu
förmodligen ha kommit till det läge vi var i
1916/1917. De förmögenheter de hade, har vi tagit

ifrån dem. Jag har givit strikta order, som har
utförts av Obergruppenführer Pohl, att denna
förmögenhet, självklart, utan undantag ska tillfalla
riket. Vi har inte behållit något för egen del.
Enskilda som har felat straffas enligt en order som
jag gav i början och som varnande: Var och en som
tar så mycket som en mark är en död man. Ett antal
SS-män – de är inte så många – har brutit mot
denna order, och de kommer att dö utan
förbarmande. Vi hade den moraliska rätten, vi
hade plikten gentemot vårt folk att döda detta folk
som ville döda oss. Men vi har ingen rätt att berika
oss själva med en enda päls, en enda klocka, en
enda mark, en enda cigarett eller någonting annat.
Vi utrotade en bacill eftersom vi inte till slut ville
bli sjuka av bacillen och dö av den. Jag tänker aldrig
godta att ens den minsta lilla varhärd uppstår här
och biter sig fast. Var den än skulle bildas, kommer
vi gemensamt att bränna bort den. Allt som allt
kan vi emellertid säga att vi har fullgjort denna
ytterst svåra plikt av kärlek till vårt folk. Och vi har
inte tagit någon skada av det i vårt inre, i vår själ, i
vår karaktär.
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Tema 3 - Warszawas getto

I följande tema får eleverna fördjupa sig i den situation och miljö som stora delar av filmen
beskriver. I temat beskrivs förtryck och mänskligt lidande, men även det liv och den vilja till
överlevnad som fanns i gettot. Det är viktigt att läraren understryker det senare.
Läraren föreslås inleda med att beskriva uppkomsten av Warszawas getto, livet i gettot och slutet,
därefter är det viktigt att eleverna får möjlighet att ställa frågor och diskutera.

I gettot fanns stort mänskligt lidande, men även ett liv och en stark vilja att överleva.

När genomgången är slut och eleverna fått ställa frågor presenteras antingen frågorna A, B eller
båda två beroende på vad läraren beslutat.
I lärarens summering efter övningarna är det viktigt att läraren betonar följande för eleverna:

Ibland frågar sig människor varför människorna i gettot inte gjorde uppror. Svaret är att
gettots människor var försvagade av svält och sjukdomar och de ställdes inför en
monumental övermakt. Trots detta så startade invånarna i gettot ett uppror.
Idag vet vi att de mördades men för de flesta då var inte det något som de trodde kunde ske.
Många överlevande berättar att de trodde att ”Nu kan det väl ändå inte bli värre”.
Det går att göra motstånd på fler sätt än bara genom våld. Ibland är motstånd att se till att
man själv eller ens barn överlever så att någon kan berätta om nazisternas brott.

15

Frågor och uppgifter
A. Gettot i Warszawa
I boken Flykten från ett folkmord (2015) av Maria Vajta Klamer, som filmen bygger på, berättar
Deborah följande om hur hon kände när hon såg hur många människor som tvingades in i gettot:
”Jag undrade vart alla dessa människor skulle ta vägen. Det kunde ju inte finnas tillräckligt
många lägenheter åt alla”, berättar Deborah. Hon är tyst en stund innan hon fortsätter.
”Mycket snart uppstod brist på allt och därmed kom byteshandeln i gång. Det som kunde
bytas, byttes mot lite mat. Jag hade svårt att se när utmärglade barn tiggde om lite bröd eller
vatten. Många hade kommit ifrån sina föräldrar, andra hade skickats ut för att försöka hitta
något att äta. Jag hade så gärna velat hjälpa dem. Men jag hade inget att ge dem. Ibland
vaknade jag på natten och då såg jag framför mig barnens bedjande och sorgsna blickar. Jag
kunde inte förstå varför de måste ha det så svårt. Det var så fullständigt orimligt. De var barn,
de skulle leka och skratta, hoppa och springa. I stället levde de i ett helvete.”
Ur Flykten från ett folkmord av Maria Vajta Klamer

1. Kan du utifrån citatet dra några slutsatser kring de levnadsförhållanden som fanns i gettot?
2. Vilka grupper av människor tror du var mest utsatta?

B. Judiska polisen i gettot
I filmen beskrivs hur judiska män anställs av nazisterna, den judiska polisen. De får i uppdrag att
hålla ordning i gettot och se till att inga uppror bryter ut. De spionerar och rapporterar om några
motståndsgrupper bildats bland judarna. De deltar i tvångsdeportationerna av judar från gettot till
förintelselägren. De utför dessa handlingar mot löfte om att de och deras familjer inte ska omfattas
av deportationerna.
1. Varför tror du att män gick med i den judiska polisen och därigenom deltog i förtrycket av den
grupp de själva tillhörde?
2. Vilka handlingsmöjligheter hade unga män för att överleva?
3. Vad skulle du vilja säga till en ung man som funderade på att gå med i den judiska polisen?
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Tema 4 – Värdet av demokrati
Målet för temat är att visa eleverna att demokratin ständigt måste skyddas, att rättigheter kan
avskaffas om de inte försvaras, att politisk frihet inte är en självklarhet.
Övningen visar också på hur sårbara minoriteter är och hur viktigt det är att samhället skyddar dem.
Särskilt sårbara är demokratier i stunder av ekonomisk kris och social oro då fattigdom och oro för
framtiden kan göra människor påverkbara för odemokratiska tankar.
Övningen genomförs på så vis att läraren går igenom hur Tyskland utvecklades från det att Hitler
kommit till makten fram tills demokratin är helt avskaffad och judarna har blivit utestängda från
den tyska gemenskapen (1933–1938). Se kopieringsunderlag 2, sida 28-30.
Efter varje år som presenteras ska eleverna betygsätta den situation som råder i Tyskland utifrån
följande parametrar:

DEMOKRATI
Möjligheter för medborgare att
påverka politik genom allmänna val

ARBETSMARKNAD
Arbetslöshet

RÄTTSVÄSENDE
Alla medborgares frihet inför lagen

KULTUR, NÖJEN OCH FRITID

EKONOMI
BNP

NATIONELL OCH MILITÄR STOLTHET

Utifrån ett resultat gör eleverna gruppvis ett diagram med olika färger för de olika parametrarna.
Det är viktigt att eleverna i grupperna får diskutera sina resultat. Bortsett från BNP och arbetslöshet
kan det behövas att eleverna jämför sina tolkningar. På så vis kan enstaka missuppfattningar och
feltolkningar rättas till. I resultatet kommer det att bli tydligt att medan resultaten för demokrati
och rättsväsende snabbt sjunker så ökar de andra parametrarna. Att medborgarnas upplevelse av att
friheter försvinner och minoriteter utestängs och förföljs möts av att levnadsstandarden höjs
dramatiskt.
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Frågor och uppgifter
1. Hur ser situationen ut generellt för tyska medborgare 1932 respektive 1938?
Vad är bra och vad är dåligt?
2. Hur tror du att tyska medborgare generellt ser på demokrati 1932?
3. Hur ser människor på framtiden 1932 respektive 1938?
4. När tas ett första steg mot avdemokratisering i Tyskland?
5. Hur tror du att tyskarna resonerar kring att deras rättigheter försvinner?
Varför gör de inte motstånd?
6. Hur skulle de kunna göra motstånd?
7. När bedömer du att det är möjligt att stoppa Hitler från att bli diktator?
8. Vilka minoriteter skulle kunna hamna i en utsatt situation om ett liknande scenario skulle
utspela sig i Sverige idag?
9. Hur skyddas demokratin i Sverige idag?
10. Hur skyddas minoriteter i Sverige idag?
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Tema 5 – Räddarna

Om räddarna under Förintelsen
I följande tema behandlas en liten men viktig grupp under Förintelsen – Räddarna1. Att betona en
sådan viktig grupp kan tyckas märkligt men det är viktigt att göra det av främst följande två skäl:
•

•

Räddarna kan ses som ett ideal för medborgare i en demokrati. De kunde se
människors värde trots antisemitism, ideologi och destruktiva normer, och agerade
utifrån sin övertygelse. En av de absolut viktigaste formuleringarna i läroplanen är att
undervisningen ska betona människolivets ”okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde” och vilka gestaltar inte detta bättre än de som
valde att rädda människor undan nazisterna?
I mötet med Förintelsen kan unga människor drabbas av förtvivlan och uppgivenhet.
Därigenom kan de förlora tron på människan och framtiden. Genom att betona
räddarna under Förintelsen ser eleverna att det kan finnas andra valmöjligheter, en
möjlighet att agera.

Det är viktigt att läraren är medveten om dessa två punkter och låter detta finnas med i samtalen
kring räddarna.
Som lektionsupplägg föreslås att läraren först presenterar begreppen förövare, åskådare och
räddare. Läraren beskriver vilka olika förutsättningar människor kunde ha att skydda och hjälpa
judar undan nazisterna och andra förövare. Ge gärna exempel på räddare, till exempel Raoul
Wallenberg.
Om läraren väljer att låta eleverna göra övningen om Janusz Korczak, så bör läraren först berätta om
Korczaks liv och först därefter göra uppgifterna.

Bakgrundsfakta
I Förintelsen ser vi många olika typer av förövare, människor som deltar i övergrepp och mord.
Deras motivation ser olika ut. Den kan grunda sig i den antisemitiska ideologin, viljan att göra rätt
för sig i en grupp, oförmågan att bryta mot order och rent av vinstintresse. Det finns även en grupp
som benämns åskådare. Människor som väljer att inte agera trots att de ser att andra människor
behandlas illa. Även här kan motivationen bakom förhållningssättet variera.
Det finns även en tredje kategori – räddarna. Räddarna syftar på dem som ofta med risk för eget liv
och ibland andra familjemedlemmars liv valde att försöka hjälpa judar i deras utsatthet.
Människorna i den här kategorin kommer från alla möjliga yrken, apotekare, skolbarn, bönder,
läkare, präster, diplomater med flera. De hade olika religiösa föreställningar (katoliker, protestanter,

1

Med räddare avses de människor som på något sätt agerade för att rädda, skydda, hjälpa eller bistå judarna i
deras utsatthet.
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ortodoxa kristna, muslimer och ateister) och kom från olika länder. Ibland agerade de ensamma och
ibland agerade de i grupp. Det var människor från båda könen, ur alla åldrar och i olika familjesituationer. Det enda som förenade dem var att de valde att hjälpa människor i nöd trots att
samhället (nazisterna) sa att de inte fick göra det.
Eftersom räddarna är så olika blir varje berättelse om dem olika. Vi kan dock se att vissa egenskaper
är viktiga. Räddarna var uppmärksamma och medvetna i betraktandet av vad som hände runt
omkring dem. De valde att inte blunda för övergrepp utan kunde identifiera de som just orättvisa
övergrepp. Räddarna visade på rådighet, uppfinningsrikedom och vaksamhet i det att de fann på
sätt att hjälpa och samtidigt försöka undgå att bli avslöjade. De uppvisade framför allt mod, empati
och medmänsklighet.
I Polen och i många andra ockuperade områden var det belagt med dödsstraff att hjälpa judar.
Nazisterna såg judar som sina fiender och att hjälpa judarna var därigenom att hjälpa fienden. Om
någon blev avslöjad, och det var vanligt eftersom det fanns gott om människor som såg angiveri som
ett sätt att tjäna pengar, så kunde de bli skickade till koncentrationsläger, skjutna direkt på plats,
offentligt hängda och de kunde även bli torterade i det att nazisterna ville få kunskap om
medhjälpare eller andra gömda judar.
Många av dem som blev räddare har i efterhand vittnat om att deras beslut väcktes genom att de
bevittnade någon form av övergrepp.
Motivationen bakom agerandet kunde alltså variera. Det kunde vara kopplat till en religiös eller en
politisk övertygelse. Beslutet att hjälpa någon kunde vara relaterat till en särskild relation eller
situation till exempel att den utsatta var en familjemedlem, släkting eller granne. Valet att försöka
hjälpa någon kunde också ligga i linje med en yrkesroll som till exempel sjuksköterska,
socialarbetare, läkare eller diplomat.
Vi ser exempel på hur en grupp bestående av sinsemellan väldigt olika människor i Bulgarien genom
att protestera kraftigt räddade en grupp på 11 000 judar som skulle deporteras till Treblinka. Men
vi kan också se hur en kvinna på landsbygden hjälper en pojke genom att gömma honom i sin lada.
Oavsett om det var en eller flera som hjälptes, så visar räddarna att det är möjligt att göra moraliska
val även under extrema omständigheter.
I både Talmud och Koranen möter vi påståendet att den som räddar om så bara en enda människa
räddar världen. Genom att visa på att det är möjligt att agera utifrån medmänsklighet under så
fruktansvärda situationer så visar räddarna att det finns hopp för mänskligheten. Människan må
vara kapabel till fruktansvärda handlingar men hon är också kapabel till osjälviskhet och godhet.
Efter kriget fanns det många överlevande som ville hedra sina räddare. Därför upprättades i Yad
Vashem i Jerusalem en särskild titel The Righteous Among the Nations som tilldelades flera av dem
som hjälpte människor under Förintelsen.
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Uppgifter
A. Ewa
I filmen och i boken Flykten från ett folkmord av Maria Vajta Klamer beskrivs hur Deborah flyr
från gettot. Hon beger sig först till sin polska väninna Ewa.

”Hon fortsatte nedför gatan, hela tiden orolig för att bli stoppad. Med sitt mörka hår och utan
legitimation var hon farligt ute. En del polacker var duktiga på att känna igen judar och angav dem för
tyskarna i utbyte mot pengar eller andra fördelar. Dessutom var många tyskar i uniform i rörelse. I
förväg hade hon tänkt ut att hon först skulle bege sig till sin polska väninna Ewa som bodde på andra
sidan floden. Där skulle hon kunna byta kläder, kanske kunde hon stanna några dagar.”
[…]
”Trots att det var förbjudet för judar att åka spårvagn, klev Deborah på. Hon löste en biljett och satte
sig. Hon bad en tyst bön att hon skulle få komma fram utan incident. Den gången hörsammades hon.
Ingen brydde sig om henne. Ewa blev förvånad när Deborah kom och också̊ mycket besvärad. Ewa
ville inte ha henne där. Under natten hade några polacker angripit och slagit ihjäl ett par judar som
gömde sig. De som gömde judar avrättades antingen omedelbart eller sändes till koncentrationsläger.
Deborah kunde inte klandra Ewa. Redan samma kväll var hon tvungen att ge sig av. Ewa hade gett
henne rena kläder och lite pengar.”

Frågor
1. Hur tror du att Ewa resonerar med sig själv när Deborah ber att få stanna? Vad talar för att hon
ska låta henne stanna och vad talar emot?
2. Hur tror du att Ewa tänkte på den här stunden senare i sitt liv?
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B. Helena
I boken och i filmen beskrivs hur Deborah tas emot av Helena, en polsk kvinna och hennes man.
Att gömma Deborah, Adam och de andra två flickorna var bokstavligen livsfarligt för Helena och
hennes man. Nazisterna hade utfäst dödsstraff för de polacker som gömde judar. De betalade
dessutom dem som avslöjade var judar gömde sig vilket fick som konsekvens att det vimlade av
prisjägare i Warszawa, polacker som hoppades kunna tjäna pengar på att ange andra för att de
gömde judar. Tänk också att det handlar om flera år som Deborah och hennes son behövde hålla sig
gömda. Att så länge se till att ingen, varken grannar eller vänner, märkte att det fanns fyra extra
personer i lägenheten varav tre personer var barn är svårare än vi kan föreställa oss.
Helena och hennes man arbetade båda två och lämnade lägenheten tidigt på morgonen. Strax därefter
gav sig hennes dotter i väg till skolan. Deborah stannade med de tre små barnen. Innan hon kom,
hade de fått vara ensamma om dagarna. Men situationen var farlig. Ett förhastat ord kunde väcka
grannars, bekantas eller arbetskollegers misstankar. De hade därför kommit överens om att Helena
och hennes man skulle skramla extra mycket med nycklarna innan dessa sattes i dörrlåset, om det var
så att någon utomstående följde med dem hem och hon var tvungen att gömma sig.

Frågor
1. Hur tror du att Helena resonerade med sig själv och sin make innan hon bestämde sig för
att hjälpa Deborah, Adam och de två flickorna? Vad talade enligt henne för att hon borde
gömma dem och vad talade emot?
2. Hur tror du att Deborah tänkte kring situationen att befinna sig hemma hos Helena?
3. Vad tror du gör att vissa människor reagerar som Helena?

Helena tog emot Deborah med öppna armar. Utöver Adam tog hon även hand om två̊ små judiska
flickor. Trots de risker som hon utsatte sig själv, sin man och sin egen dotter för, var hon villig att låta
Deborah bo hos dem. Helena ordnade inte bara falska id-handlingar utan även en falsk dopattest till
henne. Deborah förvandlades till Julia Barciszewska, född den 10 februari 1908.
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C. Janusz Korczak
I filmen berättas om Janusz Korczaks barnhem och Deborah ser också Korczak och hans barn
passera utanför hennes fönster på väg mot Umschlagplatz.
Bakgrund
Janusz Korczak föddes som Henryk Goldszmit 1879 i Warszawa. Under sitt liv hann han med att
etablera sig både som läkare, pedagog, barnboksförfattare (Janusz Korczak var hans pseudonym)
och att bli major i den polska armén. Korczaks familj var judisk men assimilerad, vilket i det här
fallet innebär att de såg sig som en del av den polska gemenskapen och kulturen. Genom sitt liv
betonade Korczak både det judiska i sin härkomst och den polska tillhörigheten.
Efter att tidigt visat intresse för naturvetenskap kom han att söka sig till läkaryrket och det var också
som läkare han blev rekryterad till den ryska armén (Polen var vid denna tid en del av det ryska
imperiet) under kriget mot Japan. Efter kriget hade Korczak hittat det som för honom kom att bli
det viktigaste i hans liv – barnen. Korczak specialiserade sig som barnläkare och kom att arbeta både
på barnsjukhus och barnhem. Efter första världskriget återuppstod Polen som stat och Korczak
upplevde en stor stolthet i detta. Han kom att tjänstgöra i den nya statens armé fram till 1921 då
han tog avsked som major.
Som läkare hade Korczak kommit att få en avsky för krig och vad det gjorde med människor och
med barn. I Polen fanns gott om föräldralösa barn vars föräldrar dött i första världskriget eller
senare konflikter. Han hade också som barnläkare kommit fram till att de barn som han fick i sin
vård behövde mer än bara medicinsk vård. Korczak menade att genom att ge barn en ordentlig och
kärleksfull fostran skulle framtida krig kunna undvikas. Om barn blev demokratiska och toleranta
skulle blotta tanken på krig framstå som vansinnig för dem. År 1912 blev han föreståndare för ett
barnhem i Warszawa där han kom att arbeta tillsammans med Stefania Wilczyńska. Barnen på
hemmet var fattiga och föräldralösa. Korczak trodde på att bemöta barn som om de var vuxna, med
samma respekt och med samma behov av integritet. Han skrev även böcker om barns rättigheter
och om pedagogik. Dessutom var han skönlitterär författare. Hans mest kända bok är Lille kung
Mattias (1923) som handlar om en liten pojke som blir kung. Mattias avskedar sina ministrar efter
att han märkt hur de vansköter landet och ger deras befattningar till barn. Inte heller detta blir
riktigt bra och Mattias kommer till insikt om att barn och vuxna är ganska lika. Utan en gedigen
utbildning och fostran kan ingen fatta kloka beslut.
Efter att tyskarna invaderat Polen flyttades barnhemmet in i det getto som upprättades för den
judiska befolkningen. Korczak vägrade överge barnen och avvisade alla erbjudande som fanns att
han skulle få lämna gettot. Under tiden i gettot fick Korczak nästan uteslutande ägna sig åt att tigga
mat och mediciner åt barnen. År 1942 tvingades barnen, Korczak och Wilczyńska till
uppsamlingsplatsen varifrån de skickades till Treblinka, där de mördades. Korczak erbjöds före
avresan till Treblinka en möjlighet att rädda sig men avböjde. Han vägrade lämna barnen.
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Frågor
1. Hur tror du Korczak resonerar med sig själv när han erbjuds att lämna Warszawas getto, en
plats där människor dog av svält och sjukdomar, där nazisterna godtyckligt trakasserade och
misshandlade människor? Vilka argument finner han för att fly och vilka för att stanna? Och
varför väljer han om och om igen att stanna?
2. När Korczak gav sig ut för att tigga mat och mediciner till barnen satte han på sig sin polska
militäruniform trots att nazisterna förbjudit denna. Varför tror du att Korczak gjorde detta?
3. I filmen ser Deborah när Korczak och barnen går mot Umschlagplatz för vidare transport till
Treblinka. Vad tror du att hon tänkte medan hon betraktade barnen?
Dagen före deportationen skriver Korczak den sista anteckningen i sin dagbok. Han beskriver
hur en tysk soldat ser på honom genom fönstret medan han vattnar blommorna. Korczak är
trött och sliten. Han tänker på en ung studentska som hjälpt honom och som några dagar
tidigare blivit tagen av nazisterna, på en pojke på barnhemmet som inte klarar av att anpassa sig.
Och han tänker på soldaten utanför fönstret.
Skriv ner vad du tror att han tänker om den tyske soldaten när han ser på honom.
4. Efter övningen låter läraren eleverna läsa vad Korczak egentligen tänker. Fråga eleverna hur de
tolkar Korczaks sista anteckningar och låt dem jämföra med sina egna.

Han har ett gevär. Varför står han där och betraktar mig med sådant lugn? Han har inga
order att skjuta. Och kanske var han byskollärare i det civila, eller en notarie, en gatsopare i
Leipzig, en servitör i Cologne? Vad skulle han göra om jag nickade till honom? Lyfte handen
i en vänlig gest? Kanske vet han inte att saker är – som de är? Han kanske anlände igår, från
fjärran…
Ur Dagbok från ghettot, Janusz Korczak
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KOPIERINGSUNDERLAG 1
FÖRINTELSENS KRONOLOGI I KORTHET
Källa: Forum för levande historia

Fem faser

Utvecklingen som ledde fram till Förintelsen kan delas in i fem faser:
1. Identifikation
Judarna identifieras utifrån sin etniska tillhörighet
2. Segregation
Judarna skiljs från övrig befolkning och fråntas sina rättigheter
3. Koncentration
Judarna samlas i getton
4. Deportation
Judarna transporteras till koncentrations- och förintelseläger
5. Förintelse
Judarna mördas systematiskt

Kort kronologi
• 1933
Nazisterna kommer till makten i Tyskland
Hitler blir rikskansler
• 1935
Tyska armén blir ”arisk”
Nürnberglagarna antas
• 9 november 1938
Kristallnatten
• Augusti 1939
Molotov–Ribbentrop-pakten mellan Tyskland och Sovjetunionen antas.
• 1 september 1939
Tyskland angriper Polen
• 1939
Alla judar i Polen tvingas bära en synlig Davidsstjärna på sina kläder.
• 1939–1942
Generalplan Ost utarbetas
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April 1940
Tyskland angriper Danmark och Norge
Maj 1940
Auschwitz öppnas
Maj 1940
Tyskland angriper Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Frankrike.
Oktober 1940
Murarna kring det judiska gettot i Warszawa byggs.
31 juli 1941
Göring utfärdar order till SS att slutgiltigt lösa judefrågan.
1941
Judar från polska landsbygden deporteras till gettot i Warszawa.
Från hösten 1941
Deportationer av judar till koncentrations- och förintelseläger inleds.
Massmord på judar.
April 1943
Judarna i Warszawas getto gör väpnat uppror.
November 1943
Operation skördefest (Operation Erntefest).
Mars 1944
Tyskland ockuperar Ungern och ungerska judar deporteras till koncentrationsläger.
Hösten 1944
Raoul Wallenberg utfärdar skyddspass till tusentals ungerska judar och skyddade dem i
”svenskhusen” eller ”Wallenbergstaden”, som var svenskt territorium.
Januari 1945
Dödsmarscherna inleds – fångar från lägren tvingas ut på flera veckor långa marscher i vintern.
27 januari 1945
Befrielse av Auschwitz–Birkenau.
8 maj 1945
Tyskland kapitulerar.
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KOPIERINGSUNDERLAG 2
DEMOKRATINS TILLBAKAGÅNG I TYSKLAND 1933–1938
1933

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1934

Hitler utses till ledare för en ny regering av president Hindenburg. I regeringen finns bara två
andra nazistiska ministrar. Hitler kan bara stifta lagar som godkänns av riksdagen eller
presidenten. Hitler kan avskedas när som helst av president Hindenburg.
Arbetslöshet:
6 miljoner 1932
4,8 miljoner 1933
BNP:
58 miljarder mark 1932
59 miljarder mark 1933
Den 27 februari dagen efter riksdagsbranden genomför regeringen följande med stöd av
Hindenburg:
Gestapo (den hemliga polisen) får arrestera vem de vill utan att behöva genomgå
domstolsprövning.
Yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet dras in.
Myndigheterna får läsa medborgares brev och lyssna på telefonsamtal.
Polisen får genomsöka medborgares hem utan tillstånd.
Dachau öppnas och blir modellen för koncentrationsläger. 4 000 kommunistledare arresteras
och även ledare för fackorganisationer.
Folkets domstol etableras med syfte att genomföra rättegångar som gäller förräderi. Den arbetar i
hemlighet, det finns ingen jury, ingen offentlig rättegång, den ende som får ge nåd är Hitler själv.
Mars: Riksdagen ger Hitler befogenhet att stifta lagar i fyra år utan riksdagens godkännande.
Maj: Oppositionspartierna upplöses och nazistpartiet är det enda politiska partiet i Tyskland.
Nazisterna meddelar att de arbetar i syfte att försvara 60 miljoner tyska arier. Alla andra är
uteslutna ur den tyska gemenskapen däribland judar (1 procent av befolkningen).
Bojkotter genomförs mot judiska affärer och företag. Judiska tjänstemän, universitetsprofessorer,
lärare i skolor och presspersonal avskedas (april–juli).
Böcker skrivna av författare som ej godkänts av nazisterna bränns i stora offentliga bål.
Romer, svarta, personer med funktionsnedsättning och alla som anses vara olämpliga (psykisk
ohälsa) kan steriliseras utan eget godkännande.
Judiska musiker, konstnärer, skådespelare, regissörer och författare får ej längre delta i den tyska
kulturen. Arier får deras arbeten.

BNP:
67 miljarder
Arbetslöshet:
2,7 miljoner
Många anser att nazisterna är allt för våldsamma och att SA är för extrema och bortom Hitlers kontroll.
Hitler arresterar 200 SA-ledare och låter skjuta dem.
Många upplever att de mesta radikala delarna av partiet är under kontroll. I december kommer en lag som
gör det kriminellt att kritisera nazistpartiet.
Hindenburg dör och Hitler utropar sig till ledare (president) samtidigt som han är ledare för regeringen,
och han tar en ny titel – Führer. Hitler kan inte avsättas av någon och han kan stifta lagar utan riksdagen.
Polisen, armén, domstolarna, offentliga myndigheter och både de lokala och nationella
samhällsstrukturerna kontrolleras av nazisterna.
Under 1934 organiseras mer än 24 000 konserter, teaterföreställningar, filmvisningar, operaföreställningar
och konstutställningar.
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Över 2 miljoner människor åker på billiga semestrar organiserade av KDF (Kraft durch Freude), en
organisation inom nazistpartiet. 60 000 båtkryssningar och 100 000 organiserade utflykter till
landsbygden.
Nazisterna tror att för att det tyska ariska samhället ska komma till sin rätt så måste tyska män och kvinnor
bilda stora familjer.
Kvinnor som har åtta barn belönas med guldmedaljen Moderns kors.
Sommaren 1934 görs ingripanden mot gayklubbar.
I oktober och november kommer första vågen av massarrestering av homosexuella män i hela Tyskland.

1935

BNP:
74 miljarder
Arbetslöshet:
2,2 miljoner
Saarlandet som fråntogs Tyskland 1918 röstar för att återvända till Tyskland. Rikt på olja och kol.
Hitler återinför värnplikten och ökar Tysklands armé till en halv miljon. Han återintroducerar flygvapnet
(Luftwaffe).
Hitler får godkänt av Storbritannien för att börja rusta upp flottan inklusive ubåtar.
Flertalet sociala välfärdsprojekt startar, dagis, betald semester, betald semester för mödrar, matbidrag till
stora familjer, äldrevård, hjälp till hemlösa och alkoholister och vinterhjälpsprogrammet – ”ingen ska
svälta eller frysa”.
Jehovas vittnen förbjuds att arbeta inom det offentliga och många av dem arresteras.
I Nürnberglagarna definieras vem som är del av den tyska rasgemenskapen och därigenom är tysk
medborgare.
Judar och romer förbjuds att gifta sig eller ha sexuella relationer med arier.
Skyltar med ”Judar är inte välkomna” sätts upp över hela Tyskland, vid swimmingpooler, restauranger och
parker.

1936

BNP:
83 miljarder mark
Arbetslöshet:
1,6 miljoner
Hitler låter sina trupper gå in i Rhenlandet och mottas av jubel från de tyskar som bor där.
Även om Hitler nu brutit mot Versaillesfördraget vidtar inte det internationella samfundet några åtgärder.
Tysklands västra försvar stärks och Tyskland kan inte längre invaderas av fransmännen.
Tyskland är värd för de Olympiska spelen och många imponeras av det nazistiska Tyskland. Nazistiska
sportklubbar etableras över hela Tyskland och de som leds av kristna kyrkor stängs. Judar utestängs från
sportklubbar och förbjuds delta i olympiska spelen. Regimen oroas över hur andra länder ser på den och
tar därför ner anti-judiska skyltar från tyska gator
Romer anses som kriminella och måste därför registrera sig hos polisen. De får bo på särskilda platser till
vilka de måste återkomma varje natt.

1937

BNP:
93 miljarder mark
Arbetslöshet:
0,9 miljoner
KDF (Kraft durch Freude – ”Kraft genom glädje”) fortsätter att organisera mängder av billiga
fritidsaktiviteter för tyska folket, såsom semesterresor, idrottsaktiviteter m.m.
Judisk egendom registreras av myndigheterna.
Jehovas vittnen vägrar säga ”Heil Hitler” eller att gå med i armén. De förlorar sina jobb, sina medborgerliga
rättigheter och pensioner. Många skickas till koncentrationsläger.
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1938

BNP: 105 miljarder mark
Ingen arbetslöshet
Storbritannien, Frankrike och Italien går med på att Tyskland ska få lägga beslag på det tjeckoslovakiska
området Sudetenland eftersom där bor 3 miljoner tyskar.
Tyskland annekterar Österrike trots de andra stormakternas protester. Det förekommer inget militärt våld
och många välkomnar tyskarna.
Många judar vill lämna Tyskland och Österrike. En internationell konferens (i Evian) anordnas. Nästan
alla länder nekar judiska flyktingar inresa. Tyska myndigheter ser detta som att även andra länder anser
judar som ett problem och att ingen bryr sig vad de gör med dem.
Judar måste ha den röda bokstaven J stämplad i sina pass. Judiska män och kvinnor måste lägga till
namnen Israel eller Sara som mellannamn. 17 000 judar med polsk härkomst tvingas lämna Tyskland för
Polen.
All judisk förmögenhet över 5 000 mark registreras av myndigheterna.
Alla judiska affärsmän måste registrera sig och ha Davidsstjärnan som synligt märke. Judiska läkare får inte
behandla icke-judiska patienter.
Kristallnatten eller novemberpogromen 9–10 november. Förevändning för aktionen är att en jude mördat
en tysk ambassadtjänsteman i Paris. Synagogor bränns, judiska hem och företag attackeras. Flera
hundra judar mördas på en natt, mängder av dem misshandlas, kvinnor våldtas.
Mer än 20 000 judiska män förs till koncentrationsläger. 2 500 av dessa dör under de kommande
månaderna. Många judiska kvinnor fängslas.
Judar får böta 1,25 miljarder mark för all vandalisering orsakad under kristallnatten. Judiska affärsrörelser
stängs och lämnas till arier.
Judar får inte gå på bio, teater, konserter, utställningar, stränder eller åka till turistorter. Judiska barn
utestängs från skolor. Judiska och romska barn är förbjudna att leka med ariska barn.
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