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Fortsätt berätta om Förintelsen
B ildandet av Fo

rum för levande 
historia och den 
stora uppmärk

samheten kring Förintel
sens minnesdag har ett 
samband med en under
sökning som visade att 
skolelever hade dåliga  
kunskaper om Förintelsen.  
I efterhand visade det sig 
att undersökningen kan ha 
övertolkats, men hur som 
helst blev resultatet gott. 
Det har blivit mer Informa
tion och upplysning om 
Förintelsen, inte minst för 
nya generationer och för 
nya svenskar.

I Västerås finns, som 
framgick på gårdagens kul
tursida, ett mycket ambiti
öst program. Under en hel 
vecka uppmärksammas 
Förintelsen och andra brott 
mot mänskligheten genom 
filmer, föreläsningar, tea
terföreställningar och mu
sik. 

Även skotten i Sarajevo 
1914 uppmärksammas.  
Det är alltid vanskligt med 
kontrafaktisk historieskriv
ning, men utan första 
världskriget kunde världen 
ha sluppit både Hitlers och 
Stalins förbrytelser.

Micael Bindefeld pekar  
i DN i går på att en mängd 
undersökningar både i USA 
och runt om i Europa visar 
att kunskapen om Förintel
sen sjunker mätbart år från 
år. I Sverige har nazister 
åter visat sina fula trynen, 
och svenskar med rötter  
i Mellanöstern kan ha tagit 
med sig en förvanskad syn 
på judar och på Förintelsen 
från propaganda i hemlän
derna.

Bindefeld kan från sin 

ungdom inte påminna sig 
att han någon gång var rädd 
för att gå till synagogan  
eller blev retad eller hotad 
för sin judiska identitet. Nu 
krävs vakter för att skydda 
svenska judar och synago
gan i Göteborg utsattes för 
brandbomber. Även romer, 
en annan grupp nazisterna 
försökte utrota, kan drab
bas av misstro och miss
tänksamhet.

Det har således blivit 
än mer angeläget att fort
sätta att berätta om Na
zisternas folkmord och 
om den sjuka ideologi 
som genom att göra skill

nad mellan människor låg 
bakom. I synnerhet som de 

överlevande, som i sig är 
ett vaccin mot konspira
tionsteorier och Förintelse
förnekare, blir allt färre.  
Fotografen Mikael Janssons 
fotodokumentation av de 
sista överlevande från För

intelsen, vilken i år får  
Bindefelds stipendium för 
kunskap om Förintelsen, 
blir ett angeläget dokument 
för att berätta för framtida 
generationer vad de över
levande råkade ut för.

Det har begåtts folkmord 
efter Förintelsen, som av IS 
och i Rwanda. För att inte 
tala om alla krigsförbrytel
ser, ofta riktade mot någon 
grupp av människor. Det 
tycks fortsatt vara lockan
de, särskilt i oroliga och  
besvärliga tider, att skylla 
på och hetsa mot andra.

Men det finns inga ursäk
ter för den som väljer att 
delta i hets och förföljelser. 
Det är ytterst alltid indivi
dens val, men att välja det 
rätta blir lättare om det 
finns utbredd kunskap om 
vad våldsideologier kan 
ställa till med. Därför gäller 
det att fortsätta berätta om 
Förintelsen. 

Majdanek var ett av Nazitysklands förintelseläger, beläget fyra kilometer från staden Lublin i sydöstra Polen. FOTO: JOnas EksTrömEr/TT

n Judar har blivit mer utsatta i Sverige

”
Det tycks fortsatt 
vara lockande, 
 särskilt i oroliga och 
besvärliga tider, att 
skylla på och 
hetsa mot 
 andra.

Richard 
Appelbom
richard.appelbom@mittmedia.se

Hur många gymnasieung
domar kan skråla med i fjol
årets sommarplåga ”Despa
cito” och förstå vad de 
sjunger? Antagligen inte 
särskilt många. Andelen 
elever som läser moderna 
språk på högstadiet och 
gymnasiet sjunker kraftigt. 
I Kristianstad har man till 
och med tagit bort fransk
undervisningen på alla hög
stadieskolor.

Nu varnar Lärarnas Riks
förbund för utvecklingen. 
”Endast 50 gymnasieelever 
i hela Sverige fick betyg i 
tyska 7 läsåret 2015/2016”, 
skriver förbundet på DN De
batt (23/1). Trenden är lik

nande för de övriga språ
ken. Sverige är tillsammans 
med Malta och Norge det 
land där antalet elever som 
läser främmande språk har 
minskat mest de senaste 
fem åren. 

Vad spelar det för roll? 
Svenskar är ju bra på engel
ska. Problemet är dock att 
tyskar, fransmän och span
jorer inte är det. Andelen 
vuxna tyskar som bedömer 
att deras engelskkunskaper 
är mindre bra eller obefint
liga uppgår till 57 procent, 
och fransmän är sämst på 
engelska i hela EU. Den som 
vill vara säker på att inte 

missförstås av servitrisen 
på semestern måste alltså 
kunna konversera på mer 
än ett utländskt språk.

I en alltmer integrerad 
värld är språkkunskaperna 
avgörande. Tyskland är Sve
riges största exportmark
nad, och politiska händelser 
i de stora EUländerna på
verkar Sverige mer än det 
USA:s president Donald 
Trump skriver på Twitter. 
Ändå är intresset för tysk 
politik betydligt lägre än för 
amerikansk. Bristande 
språkkunskaper är en för
klaring till detta.

Men att svenskar inte kan 
konversera på de stora kul

turspråken får fler konse
kvenser än att vi inte begri
per vad den tyska förbunds
kanslern Angela Merkel  
säger. Utan språk krymper 
den kulturella sfären och 
förståelsen för andra kultu
rer. Amerikanska romantis
ka komedier i all ära – Sveri
ge har starkare historiska 

och kulturella band till 
Tyskland.

För några år sedan skrev 
journalisten Jan Gradvall att 
internationella affärsmän 
inte vill sitta bredvid 
svenskar eftersom de inte 
kan föra samtal om littera
tur, konst eller musik. Att 
vara allmänbildad anses  
inte viktigt i Sverige.

Bortprioriteringen av mo
derna språk är en del av  
detta, och förstärker feno
menet. Moderna språk bör 
vara obligatoriska i hela 
högstadiet och på gymna
sieskolans teoretiska utbild
ningar. 

Karin Pihl

Utan språkkunskaper blir 
Sverige ett kulturellt u-land

”
Att vara allmän
bildad anses inte 
viktigt i Sverige.

n Det räcker inte med engelska


