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Ledarredaktionen på Hallandsposten företräder inget politiskt parti
men har en oberoende liberal grundsyn.

Berättelsen måste pågå
FÖRINTELSEN. Ett av de bättre initiativen
som Göran Persson (S) genomdrev på
sin tid var projektet ”Om detta må ni
berätta”. Det var 1998.
LEDARE HP 27/1. Tiden visar att be-

rättelsen inte får ta slut. Visserligen
försvinner överlevarna, dåtidens
ögonvittnen, men berättelsen måste
fortsätta.
I dag på Förintelsens minnesdag
får Föreningen Zikaron i Stockholm
ett stipendium på 300 000 kr från
Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.
Föreningen samlar tredje generationens överlevare efter Förintelsen att föreläsa i skolor om sina
släktingars historia. Zikaron är
hebreiska för minne. Föreningen
bildades när antisemitism dök upp
på skolorna i Stockholm.
På liknande sätt reagerade Laholmsläraren Åke Sintring för ännu

längre sedan när det dök upp hakkors på Lagaholmsskolan. Han tog
initiativ till niondeklassernas resor
till förintelselägret Auschwitz i
södra Polen, resor som numera genomförs på många skolor.
UNDER FÖRRA ÅRET var synagogor
och judar åter utsatta för attentat
exempelvis i Köpenhamn. Beväpnade säkerhetsvakter posterades
efteråt även utanför svenska synagogor. I Malmö pågår ännu hets
mot judar, även om initiativet med
så kallade kippavandringar har visat
på ett civilkurage.
I dagarna har den norska journalisten Marte Michelets bok ”Det
största brottet. Offer och gärnings-

män i den norska Förintelsen” utkommit på svenska. Hon kan visa
att även norrmännen deltog i nazisternas systematiska utrotning
av människor av judisk härkomst.
Även om landet var ockuperat av tyskarna under kriget och därmed löd
under andra lagar beskriver hon att
inte ens motståndsrörelsen agerade
för att gömma judarna eller hjälpa
dem över till Sverige.
Författaren Elisabeth Åsbrink
skrev i sin recension (DN 26/1) att
”varje europeiskt land har sin egen
skärva av delaktighet i det vi kalllar Förintelsen. Det finns likheter
och skillnader. Framför allt finns
det fortfarande tystnad, ibland för
att de överlevande inte förmått tala

Det är med andra ord
viktigt beskriva vad det
var som hände, för har
det hänt kan det hända
igen.
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MEN JOHANNA JÖNSSONS replik innehöll också

något intressant: ”Jag hör det här upprepas
gång på gång på gång. Andrum! Som att det
bara var att vrida ner kranen, och så existerar
inte de här personerna för en stund.” Hon bankar med handen i talarstolen. ”Och jag önskar
att man kunde vara tydlig: stå upp för att det
är det man åstadkommer och att det är det som
är konsekvensen. För att kunna bevara våra fyrkantiga byråkratiska system, så är man beredd
att offra de här människorna. För det är det ni
gör nu!”

DET ÄR MED andra ord viktigt beskriva vad det var som hände, för har det
hänt kan det hända igen.
På många håll ser vi att historien
upprepar sig. Med de högerextremistiska partierna på den europeiska kontinenten växer rasismen
och främlingsfientligheten ofta
med sikte på muslimer.
Nästa dag kan det vara judar. På
andra håll i Mellanöstern förföljs
och dödas kristna.
Alla människor ska respekteras
för sin tro. Det behövs fortfarande
berättare, som de nu belönade medlemmarna i Föreningen Zikaron, så
att ingen kan säga att vi ingenting
visste om den systematiska utrotningen av judar, romer och oliktänkande genom Förintelsen.

Han har ju tyvärr rätt. Men hur hamnade vi
här? Och varför rör vi oss inte framåt?
I den politiska sfären finns en övertro på
policy och en konstant underskattning av
språkets betydelse för väljarnas intresse och engagemang. Man är helt enkelt mer intresserad
av det första, och väljer gladeligen att lämna
det andra därhän. Som en konsekvens verkar
nu allt fler ledande politiker tro att deras enda
uppgift är att informera allmänheten om sina
politiska förslag; inte argumentera för dem och
verkligen inte beröra, inspirera eller, gud förbjude, försöka underhålla väljarna.

Mer värderingar behövs
i den politiska retoriken
enterpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson tog i början av
december replik på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) under en
frågestund i riksdagen. Frågestunden
var en helt vanlig sådan – varken speciellt nedslående eller särskilt upplyftande. Däremot var
delningen och spridningen av Jönssons inlägg
på YouTube (sök på Johanna Jönsson + andrum), Facebook och andra sociala medier, desto
ovanligare.
I sak handlade det inte om något nytt direkt:
Det var arbetsmarknadsministern som, i linje
med det senaste utspelet, förklarade att samarbetsregeringen ville ha en paus, ett ”andrum” i
flyktingmottagandet. Det var riksdagsledamoten som, i linje med sitt parti, ifrågasatte så väl
de politiska förslagen som retoriken.

eller mötts av ointresse.”
Och Marte Michelet skriver i sitt
förord om att konsekvensen av den
här tystnaden är glömskan.
Enligt DN-recensenten tycks författaren nu vilja ta strid mot glömskan i sitt födelseland.
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UNDANTAGET. Johanna Jönsson (C) har i riksdagen
visat prov på en retorik laddad med politisk övertygelse.

Det var inte den återhållsamma, lätt passivt
aggressiva retorik vi har vant oss vid att höra
från våra politiker. Det här var annorlunda. Det
var politisk övertygelse. Värderingar manifesterade i en dramatisk monolog.
SVENSKA DAGBLADETS KULTURSKRIBENT Anders

Q Björkman röt i en krönika häromveckan ifrån
mot det offentliga Sveriges språkliga andefattighet (SvD 20/1). ”Löfvens återkommande retoriska grepp att ”det är inte okej” går nog dessvärre att använda också för att beskriva svenska
politikers talekonst.”, skriver Björkman.

NÅJA, ALLT ÄR nu inte politikernas fel. Den
som någon gång har sett mediernas makt på
nära håll förstår att också det är en anledning
till varför så få svenska politiker vågar använda
sin talekonst till att ta ut svängarna. Tryggheten i att slippa missvisande och felvinklade
rubriker gör att återhållsamheten trumfar den
dramatiska monologen. Det är synd för det
demokratiska samtalet, men framför allt så blir
politiken fruktansvärt tråkig.

Hållbar trafik
på Halmstadsvis
LEDARSTICK. I Handlingsprogrammet för hållbara
transporter för Halmstads
kommun finns en prioriteringsordning som just nu är
synnerligen påtaglig med de
tillfälliga avstängningarna i
centrum. Bilar göre sig icke
besvär. Gå eller cykla hellre.
Att ta bussen är förenat med
viss försening. Det byggs för
bättre infrastruktur med avloppsledningar och vattenrör.
Det byggs för framtiden och
under tiden blir det stökigt.
Jämfört med brobygget som
sinkade Kvibilleborna i vintras är det här förstås ingenting i avstånd och olägenhet
räknat. Med den skillnaden
att trafiken genom Halmstads
innerstad är betydligt intensivare. Så den som kan gå och
cykla borde ta tillfället i akt
att förbättra konditionen. Här
gäller det att tänka positivt och hållbart.
Marianne Holm

K LIPP
* Det som ska vara statens
hårda kärna försvaret och
polisen brottas med likartade
problem. Deras organisationsreformer är underfinansierade, och såväl Försvarsmakten
som Polismyndigheten brottas med allvarliga rekryteringsproblem.
Expressen (lib)

* Migrationsfrågan är sedan
i somras central. Samtidigt
verkar ingen riktigt få fatt på
den. Politiken läggs panikartat om, retoriken kollapsar.
Målet från regeringen verkar
vara att pressa ned antalet
asylsökande så långt det går
och skruva upp pratet om tuffa tag tills det tjuter i öronen.
Karin Petterson
i Aftonbladet (ob S)
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MOA
BERGLÖF
Samhällsdebattör och
fristående krönikör hos
Liberala Nyhetsbyrån

De avsomnade
bildningsidealens
fallna mantel har
axlats av Mammon.
DICK HARRISON,
professor i historia vid Lunds
universitet, om hur universiteten godkänner studenter som
inte har läst kurslitteraturen.
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Vill du prenumerera?
Prenumerationsärenden
Telefon: 010-471 51 01
E-post: prenumeration@hallandsposten.se

Prenumerationspriser:
Gäller från och med 2015-06-01
6-dagar + digitalt
240 kr/mån
12 mån
2 770 kr
2 dagar + digitalt
195 kr/mån
Digitalt paket
129 kr/mån
Månadspriserna är inklusive 6
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Vill du annonsera?
Annonsera privat
Telefon: 010-471 51 01
E-post: kundtjanst@hallandsposten.se
Annonsera företag
Telefon: 010-471 54 00
E-post: annonsbokning@stampen.com
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Digital lagring
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och publiceras och tillhandahålls
i digitala medier liksom i en arkivdatabas. Den som sänder in material
anses medge digital lagring, publicering samt sådant tillhandahållande.

Ingen HP i lådan?
Vid förseningar eller utebliven tidning
– ring något av följande nummer:
Halmstad tätort: tel. 035–16 07 50,
mån-fre kl. 07–12, lör kl. 07–11.
Laholm tätort: tel. 035–16 07 50,
mån-lör, kl. 07–11.
Hylte tätort: tel. 035-16 07 50,
vard. kl. 07–08.45, lör. kl. 07–11.
Utanför tätorter: tel. 035-16 07 50
mån-fre kl. 07–08.45, lör kl. 07-11
E-post: reklamation@vtd.se.

