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Hvilken rolle spiller holocaust-relaterede steder 
i dagens samfund? Hvad kan de tilbyde unge 
mennesker? Hvilke overvejelser bør skoler og 
lærere gøre sig i forbindelse med besøg på et 
sådant sted? Og hvordan kan lærerne få det bedste 
ud af disse besøg til brug i undervisningen 
vedrørende holocaust og menneskerettigheder?

Håndbogen giver en række eksempler, tips og 
historiske baggrundsoplysninger, der vil bidrage til 
at gøre besøg på holocaust-relaterede steder og 
udstillinger til en meningsfuld og berigende 
oplevelse for lærere og elever.
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FORORD

Holocaust har lært os, at manglende respekt for og anvendelse af de 
grundlæggende menneskerettigheder kan have grusomme 
konsekvenser. Der er derfor en tæt forbindelse mellem holocaust og den 
efterfølgende udvikling af menneskerettigheder. Vedtagelsen af 
verdenserklæringen om menneskerettigheder i 1948 og den 
efterfølgende vedtagelse af forskellige regionale, europæiske 
menneskerettighedsinstrumenter blev efterfulgt af en gradvis 
erkendelse af den lære, der kan drages af holocaust, og dens betydning 
for de værdier, som EU bygger på i dag. EU ser holocaust som en 
central og skelsættende hændelse i den europæiske historie og arv. 

De af Europa-Parlamentet vedtagne resolutioner om at holde liv 
i mindet om holocaust og Stockholm-erklæringen, der blev 
underskrevet i januar 2000, er bevis på en generel anerkendelse af 
holocaust som en signifikant historisk forbrydelse. Det er derfor af 
afgørende betydning, at vi, når vi imødegår nutidens udfordringer, ikke 
gentager datidens fejltagelser. EU’s Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA) ønsker at respektere det, man har lært af holocaust, 
og bruge denne lære i undervisningen af vores fremtidige generationer, 
navnlig bruge sammenhængen mellem menneskerettigheder og 
holocaust til at undervise i, hvor vigtig respekten for 
menneskerettigheder, mangfoldighed og beskyttelse af mindretal er.

Den mangfoldighed og kulturarv, der er gået tabt under holocaust, kan 
ikke erstattes. Undervisning om holocaust giver mulighed for at 
beskæftige sig med overtrædelser af menneskerettigheder og 
menneskerettighedsforbrydelser, og det bidrager også til at øge 
bevidstheden om og opbygge forståelse for denne historiske begivenhed. 
Nej, det er ikke altid nemt at bygge en stærk og betydningsfuld bro 
mellem datiden og nutiden. Mange af de lærere, der blev interviewet 
i forbindelse med FRA’s forskningsprojekt ’Discover the past for the 
future – The role of historical sites and museums in Holocaust education 
and human rights education in the EU’ angav, at det er vigtigt for dem 
at skabe en forbindelse mellem holocaust og menneskerettigheder, og at 
de kunne ønske sig bedre vejledning i den henseende. 
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Besøg på steder og udstillinger, der har fokus på holocaust, kan være et 
godt værktøj i forbindelse med undervisning om holocaust. De giver på 
den ene side mulighed for at studere detaljerne bag en historisk 
begivenhed som holocaust og på den anden side en vigtig vidensbase 
i forbindelse med overvejelser omkring generelle 
menneskerettighedsspørgsmål og aktuelle bekymringer. Mange af de 
steder, der er nævnt i bogen, bærer vidnesbyrd om nationalsocialistiske 
forbrydelser og konsekvenserne af racistiske og antisemitiske ideologier 
og praksisser, som førte til stigmatisering, diskrimination, 
umenneskeliggørelse og i sidste instans berøvelse af menneskers ret til 
livet. At lære om holocaust for at reflektere over nutidens samfund er 
også ensbetydende med at beskæftige sig med forskellige – og til tider 
divergerende – perspektiver hos alle involverede grupper: Ofre, 
gerningsmænd, tilskuere og redningsfolk. 

Håndbogen er udarbejdet som en kilde til inspiration for lærere og 
vedrører det, de skal overveje, når de besøger steder og museer, der har 
fokus på holocaust. Den fokuserer på øvelser og eksempler på, hvordan 
besøg på holocaustrelaterede steder og museer kan give eleverne et 
konkret billede af de mulige konsekvenser af manglende respekt for 
menneskerettigheder. Den præsenterer og diskuterer en række 
spørgsmål og værktøjer, der kan være nyttige i arbejdet med at få 
eleverne til kreativt og kritisk at udvikle deres viden om 
menneskerettigheder på basis af holocaust som historisk eksempel. 

FRA håber, at lærere vil finde håndbogen inspirerende i forbindelse 
med besøg på steder og museer, der har fokus på holocaust. Håbet er, 
at håndbogen vil bidrage til at fremme debatten om, hvordan mindet 
om holocaust kan bevares, og hvordan man tilegner sig nyttig viden 
om menneskerettigheder derigennem.

Vi vil gerne takke Anna-Karin Johansson og Christer Mattsson fra 
Living History Forum for udarbejdelsen af udkastet til håndbogen, og 
vil vil gerne takke de personer, der støttede dem i deres arbejde: Jolanta 
Ambrosewicz- Jacobs (Jagiellonian University, Krakow); Wolf Kaiser 
(House of the Wannsee-Conference, Berlin); Paul Salmons (Institute of 
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Education, University of London); Monique Eckmann (University of 
Applied Sciences of Western Switzerland); Barry van Driel (Anne 
Frank House, Amsterdam); Eva Fried, Birgitta Löwander Stefan 
Andersson, Christina Gamstorp, Max Sollinger, Bitte Wallin and 
Oscar Österberg (Living History Forum, Stockholm) og Verena Haug 
(University of Frankfurt, Frankfurt am Main).

Morten Kjærum 
Direktør
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INDLEDNING

Baggrunden for denne håndbog 

60-år efter pogromerne i 1938, også kendt som Krystalnattens pogromer, 
lancerede EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) et projekt 
vedrørende undervisning i Holocaust og menneskerettigheder. De første 
pilotinitiativer med videokonferencer mellem overlevende efter holocaust 
og unge mennesker har vist, hvor relevant holocaust er for nutidens unge, 
når de skal lære om menneskerettigheder. FRA deltog som observatør 
i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF) i 2006 og tog i sit arbejde vedrørende 
undervisning i holocaust og menneskerettigheder udgangspunkt 
i følgende vejledende spørgsmål fra ITF: (1) Hvorfor undervise 
i holocaust? (2) Hvad skal der undervises i vedrørende holocaust? og (3) 
hvordan skal der undervises i holocaust? Agenturet har ligeledes høstet 
erfaringer og trukket på arbejde fra Europarådet og Organisationen for 
Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE). 

Projektet søgte på dette grundlag at udforske forbindelsen mellem 
undervisning om holocaust og menneskerettigheder, eksisterende praksis 
omkring pædagogiske begreber, metoder, praksis ved mindesteder og på 
museer samt læreres behov i forbindelse med udarbejdelse af 
undervisningsmateriale til brug i undervisningsforløb om holocaust og 
menneskerettigheder. Projektresultaterne har fundet vej ind i andre 
områder af EU-politikken, f.eks. den europæiske ramme for 
nøglekompetencer for livslang læring og programmet Europa for 
Borgerne. De har også fremmet dialogen om undervisning i holocaust 
og menneskerettigheder. 

Projektet omfatter erindringer, pædagogik, forskning og netværk og 
skaber derved forbindelsen til praksis på området:
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Liste over projektaktiviteter:

•  Forskningsrapport med titlen Discover the Past for the Future: The role 
of historical sites and museums in Holocaust education and human rights 
education in the EU 

•  Håndbog for lærere om undervisning i holocaust og 
menneskerettigheder 

•  Oversigt over ny praksis vedrørende undervisning i holocaust og 
menneskerettigheder på mindesteder og museer 

•  Værktøjer inden for uddannelse om holocaust og menneskerettigheder 

•  Netværk med udvekslinger mellem lærere, medarbejdere på mindesteder 
og museer og unge mennesker

Forskningsrapporten indeholder en vurdering af hvorvidt undervisning 
i holocaust og menneskerettigheder er inddraget på mindesteder og 
museer vedrørerne mindet om holocaust. 

Håndbogen for lærere bidrager med inspiration til og vejledning i, 
hvordan de bedst muligt udnytter besøg på historiske steder og museer 
i deres undervisning om holocaust og menneskerettigheder. 

Oversigten over ny praksis formidler viden om praksis på mindesteder 
og museer, når det gælder undervisning i holocaust og 
menneskerettigheder. 

Onlineværktøjerne giver lærere og undervisere en praktisk guide om 
metoder og tip til, hvordan de udvikler undervisningsprojekter om 
holocaust og menneskerettigheder. Værktøjerne er et resultat af et 
samarbejde mellem FRA og Yad Vashem og skal understøtte pædagogiske 
aktiviteter blandt lærere i EU i forbindelse med undervisningen 
i holocaust og menneskerettigheder, samtidig med at vejen banes for øget 
viden om holocaust og menneskerettigheder. 

Netværket med udvekslinger mellem lærere, medarbejdere på 
mindesteder og museer og unge mennesker er opstået som et resultat 
af flere aktiviteter i forbindelse med dette projekt. Elevernes aktive 
deltagelse er central for en effektiv undervisning i menneskerettigheder 
og omfatter elevers og læreres aktive og kritiske deltagelse i diskussioner. 
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Hvordan bruges håndbogen?

FRA var banebrydende ved at gennemføre en undersøgelse af 
undervisning i holocaust og menneskerettigheder på historiske steder og 
museer i EU-landene. Før denne undersøgelse var der kun få teorier og 
praktiske eksempler på, hvordan disse to områder – undervisning 
i holocaust og undervisning i menneskerettigheder – kunne inspirere 
hinanden. Forskningsrapporten er tilgængelig online på FRA’s websted 
www.fra.europa.eu.

Denne håndbog berører en række spørgsmål, som lærerne bør tage 
i betragtning, før, under og efter besøg på et holocaustrelateret sted eller 
museum. Den indeholder en række eksempler på, hvordan elevernes 
interesse for og overvejelser om emnet kan øges.

Undervisning er altid kontekstfølsom, og adskillige faktorer spiller en 
rolle i undervisningsprocessen. Der findes derfor ikke en standardtilgang 
til holocaust og menneskerettigheder. Undervisere kan bruge denne 
håndbog som inspiration til at udvikle deres individuelle tilgang til 
undervisning om holocaust, når de beskæftiger sig med forbindelsen 
mellem tidligere tiders overtrædelser af menneskerettigheder og nutidens 
udfordringer på menneskerettighedsområdet, og til at inddrage besøg på 
steder, der har fokus på holocaust, i deres undervisning.
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•  Det er vigtigt, men ikke nemt at forbinde undervisning om holocaust og andre 
nazistiske forbrydelser med undervisning i menneskelige værdier og demokrati.

•  Besøg på historiske steder er en stærk og meningsfuld oplevelse.

•  Når eleverne selv er aktive og kan udforske de forskellige emner mere i dybden, 
oplever de, at de lærer og forstår mere om betydningen af holocaust og 
menneskerettigheder.

Det var nogle af de vigtigste resultater af de gruppediskussioner, der i 2009 blev 
holdt med elever og lærere i ni europæiske lande. Elever og lærere blev spurgt om 
deres erfaringer med at besøge historiske mindesteder og museer, og om hvad de op-
fattede som vigtigst i forhold til undervisning om holocaust og menneskerettigheder. 
Nogle af de emner, der blev bragt på bane af deltagerne i diskussionerne, vil blive 
uddybet i denne håndbog.

Forbindelsen til etik er vigtig
Diskussionerne viste, at mange lærere og elever mener, at undervisning om holocaust 
bør omfatte såvel de historiske kendsgerninger som emner med relation til etik og 
menneskelige værdier. Historisk viden og forståelse af historiske processer er nødven-
dig for at kunne reflektere og uddrage konklusioner, der kan overføres på nutiden. 
Det er et grundlæggende element i al undervisning. Nogle lærere og elever nævnte, at 
det med baggrund i deres viden om holocaust var vigtigt at referere til betydningen 
af menneskerettigheder og til hvordan disse rettigheder kan opretholdes og styrkes. 
Undervisning om holocaust omfatter dog sjældent direkte referencer til de juridiske 
værktøjer, der i dag findes til at beskytte menneskerettighederne.

Deltagerne fremhævede, at besøg på historiske steder, der havde forbindelse til 
holocaust spiller en central rolle, når man skal opnå indsigt om holocaust. For 
eksempel nævnte elever fra Polen, at under besøget ”ophørte udryddelsen af 
jøderne med at være et abstrakt begreb.” Historiske steder kan dels give viden om 
ofrenes lidelser og deres individuelle skæbner, dels viden om hvordan holocaust 
var organiseret, om holocausts omfang og om konteksten – en viden, der kan 
være vanskelig at opnå i et klasseværelse. Elever omtaler også originaldokumenter, 
vidnesbyrd og autentiske genstande som vigtige ”elementer til at få en bedre 
forståelse” af denne historiske periode.

Forskning
Diskussionerne med lærere og elever 
blev foretaget inden for rammerne af 
FRA’s forskningsprojekt med titlen 
Discover the Past for the Future: A study 
on the role of historical sites and 
museums in Holocaust education and 
human rights education in the EU. Der 
blev afholdt diskussioner i Østrig, 
Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Italien, 
Litauen, Holland, Polen og Storbritan-
nien. I alt deltog 118 personer 
i grupperne. Såvel lærere som elever 
havde allerede erfaring med at 
besøge autentiske mindesteder eller 
museer, der har forbindelse til 
holocaust.
Ud over disse diskussioner omfattede 
projektet:
• gennemgang af relevant litteratur;
• udsendelse af spørgeskemaer til 
ministerier med ansvar for uddannelse 
og vedligeholdelse af mindesteder i alle 
EU-lande;
• udsendelse af spørgeskemaer til 22 
mindesteder og museer, der beskæftiger 
sig med holocaust;
• besøg på 12 af disse steder. Projektets 
resultater er præsenteret på Agenturet 
for Grundlæggende Rettigheders 
websted www.fra.europa.eu.

Hvad siger lærere og elever?

”Elever får mest ud af det på egen hånd, og det virker 
meget stærkere, fordi de drager deres egne konklusioner. 
Vi viser dem blot vejen.”
– Lærer, Tjekkiet

www.fra.europa.eu
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Eleverne pegede på, at det er vigtigt, at undervisningen anlægger mange perspektiver 
på historien, og at den benytter forklarende, forskningsbaserede og projektoriente-
rede indlæringsmetoder. Varierede undervisningsformer og at nærme sig viden om 
holocaust og menneskerettigheder fra flere forskellige retninger letter og styrker 
indlæringen. Det er vigtigt for såvel undervisning om holocaust som undervisning 
i menneskerettigheder, da det for begges vedkommende er nødvendigt at udforske 
dem gennem såvel historiske og politiske studier som studier af etik, psykologi og 
sociologi. Elever bliver motiveret af at undersøge særlige aspekter, når de har en vis 
kontrol over indholdet.

Behov for refleksion
Eleverne fremhævede også behovet for refleksion. Det er nødvendigt for at bearbejde 
de stærke indtryk og følelser, der kan opstå under et besøg, ligesom det er nødven-
digt for at kunne relatere den opnåede viden til nutiden og til eleverne selv. Lærere 
understregede også betydningen af at skabe muligheder for diskussion, udveksling 
af synspunkter og refleksion. Den tid, der er nødvendig til at reflektere, afhænger af 
elevernes evne og vilje til at udtrykke deres egne tanker og selvstændige synspunkter. 
Lærerrollens betydning blev fremhævet i diskussionerne. En vidende og engageret læ-
rer, der har en oprigtig vilje til at diskutere menneskerettigheder, at alle mennesker er 
ligeværdige samt demokrati med eleverne, er en nøglefaktor for elevernes deltagelse 
i en læreproces, hvor det er nødvendigt, at de udtrykker deres egne følelser, overvejel-
ser og tanker. Inddragelse af eleverne i planlægning og tilrettelæggelse af timerne øger 
deres engagement og villighed til at deltage.

”Besøg på mindesteder kan give en bredere 
forståelse af, hvad menneskerettigheder er. 
De hjælper til at forstå, hvor vigtigt det er at 
skabe en verden med plads til alle.” 
– Elev, Danmark

”Et besøg på et historisk sted gør det lettere at 
forstå, hvad der i virkeligheden skete der.” 
– Elev, Italien
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Holocaust
Holocaust var det folkemord på Europas 
jøder, der blev gennemført af nazistyret 
og dets samarbejdspartnere mellem 
1941 og 1945. Parallelt med 
folkemordet på Europas jøder begik 
nazisterne yderligere to andre 
folkemord – på romaerne/sintierne og 
polakkerne − og massemord på 
millioner af sovjetiske krigsfanger. Flere 
andre grupper − politiske dissidenter, 
handicappede, såkaldte ”asociale”, 
Jehovas Vidner, krigsfanger og 
homoseksuelle − blev også ofre for 
forfølgelse, vilkårlig tortur og mord.

Filosoffer, forfattere og politikere udviklede tanker om menneskerettigheder, længe 
før holocaust fandt sted. I sig selv udgjorde holocaust ikke starten på menneskeret-
tighedernes historie. Men det var i kølvandet på Anden Verdenskrig, at verdenssam-
fundet formulerede disse rettigheder og erklærede sig villigt til at rette sig efter dem.

Holocaust er en central begivenhed i Europas historie, og man kan undervise om 
holocaust på grund af den historiske relevans, for at forstå det moderne Europa eller 
for at mindes ofrene og ære deres få redningsmænd. 

Historisk er holocaust også forbundet med fremkomsten af flere vigtige konventioner 
og instrumenter, der blev skabt for at sikre og beskytte menneskerettighederne 
i hele verden. De Forenede Nationer formulerede Verdenserklæringen om 
Menneskerettigheder, da begivenhederne under Anden Verdenskrig stadig var friske 
i folks erindring, og denne erklæring blev vedtaget i 1948. FN’s konvention om 
forebyggelse af og straf for folkedrab blev vedtaget samme år. En tilsvarende bevægelse 
fand sted i Europa. Den 5 maj 1949 blev Europarådet etableret ved 10 europæiske 
landes underskrivelse af London-traktaten, og et år senere, den 4. november 1950 
blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention underskrevet. En række ledende 
nazister og andre personer, der var ansvarlige for krigsforbrydelser blev retsforfulgt 
ved Nürnbergprocesserne 1945-49. Processerne var banebrydende ved at gennemføre 
internationale retssager mod gerningsmænd til denne type forbrydelser, og de 
dannede grundlag for udformning af en international strafferetslig lovgivning. Det er 
derfor svært at undervise i menneskerettigheder uden at relatere dem til holocaust.

Svært at undgå moralske tolkninger
Holocaust rejser en række grundlæggende etiske spørgsmål. Som historisk begivenhed 
er den stadig så tæt på i tid, og forbrydelserne mod uskyldige mennesker var så 
ekstreme, at det er svært at undgå moralske tolkninger. Undervisning om holocaust 
indebærer at skulle vise konsekvenserne af grove krænkelser af menneskerettigheder. 
Ofrenes historier og skæbner kan give en forståelse af vigtigheden af 
menneskerettigheder. Dokumenter, der er fremstillet af gerningsmændene, dagbøger, 
breve og deres vidnesbyrd efter krigen kan give indsigt i tanker og handlinger, som 
folk, der organiserede og begik disse forbrydelser, gjorde sig, og i hvordan de forsøgte 
at retfærdiggøre deres gerninger.

Flere undersøgelser viser, at såvel elever som lærere forbinder undervisning om den 
historiske begivenhed, der kaldes holocaust, med det at diskutere emner, der er for-
bundet med menneskers værdighed og rettigheder i vore dage. Den historiske viden 
giver anledning til at reflektere over nutidige menneskerettighedsspørgsmål på en 
bevidst og velunderbygget måde.

Den nazistiske utopi om en ”raceren” nation, et samfund hvor kun bestemte slags 
mennesker var inviteret indenfor, var en af de drivende kræfter bag holocaust. Denne 
utopi blev ikke opfundet af nationalsocialisterne og var heller ikke kun begrænset til 
ét europæisk land, men nationalsocialisterne gjorde disse forestillinger til grundlæg-
gende i den politiske dagsorden – og de fik også magt til at begynde på at gennem-
føre denne dagsorden. Den racistiske ideologi, som nazisterne gennemførte, indebar 
en hierarkisk opdeling af mennesker efter deres ”værdi ”, og det står i direkte mod-
sætning til forestillingen om, at alle mennesker er lige, når det gælder værdighed og 
rettigheder, som det slås fast i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948.

Holocaust og menneskerettigheder
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Formålet med den nazistiske propaganda var at overtale folk til at tro på et system, 
der nægtede nogle grupper deres mest grundlæggende rettigheder. Holocaust 
fandt sted under forhold, der muliggjorde de mest ekstreme forbrydelser mod 
mennesker og menneskeheden, fordi nogle mennesker kom til magten, der havde 
viljen, midlerne og tilstrækkelig med støtte til at gennemføre holocaust. Holocaust 
var hverken historiens første eller sidste folkemord. I fremtiden vil der efter al 
sandsynlighed ske flere, hvis ikke respekt for menneskerettigheder bliver noget 
grundlæggende for vores samfund. Folkemord er til syvende og sidst en bevidst 
handling og ikke blot et resultat af uheldige omstændigheder.

Forsvar af menneskerettigheder er noget, man vælger
Respekt for menneskerettigheder kan ikke anses for noget givet. Menneskerettig-
heder kan kun beskyttes, hvis et tilstrækkeligt antal mennesker forpligter sig til at 
forsvare disse grundlæggende rettigheder. 

I Europa og andre lande er holocaust og Anden Verdenskrig et vigtigt referencepunkt, 
der kan minde os om, at alle mennesker har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. 
Det er ubestrideligt, at undervisning om holocaust spiller en rolle i undervisningen 
om menneskerettigheder ved at forklare den historiske kontekst, der var baggrunden 
for Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, men undervisningen kan også spille 
en betydningsfuld rolle i undervisning for menneskerettigheder, dvs. som hjælp til at 
styrke enkeltindividers og samfunds forpligtigelse til at forsvare disse grundlæggende 
rettigheder. De følgende fire kapitler indeholder historisk baggrundsinformation 
om milepæle inden for menneskerettigheder, naziperioden og retslige reaktioner på 
den og på andre forbrydelser mod menneskeheden, herunder eksempler på, hvordan 
denne information kan bruges i uddannelsesmæssig sammenhæng.

Nürnbergprocesserne, 1945-49, 
var en skelsættende begivenhed 
i det internationale samfunds 
forfølgelse af forbrydelser mod 
menneskeheden. 

(Foto: Corbis)
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1789: Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheder 
i Frankrig. Erklæringen definerer naturlige rettigheder, der er 
umistelige og ukrænkelige, den mest dyrebare er friheden:  
Artikel 1) Mennesker er født frie og lige og har rettigheder. 
Artikel 2) Det er alle politiske sammenslutningers pligt at bevare 
folks naturlige rettigheder, retten til frihed og retten til ejendom, 
sikkerhed og retten til at gøre modstand mod undertrykkelse. 
Vægten ligger på politiske og borgerlige rettigheder. 
Artikel 3) Ingen kan udøve magt uden folkets samtykke. 
Frankrig og USA er blandt de første lande, der tilvejebringer 
bestemmelser om menneskerettigheder. Kort efter følger mange 
lande trop. Flere og flere menneskerettigheder bliver indarbejdet 
i de nationale forfatninger. 
I 1700-tallet er de fleste bestemmelser om menneskerettigheder 
skabt for at beskytte individer imod statens magt. Disse rettigheder 
kaldes politiske menneskerettigheder.

1791: Frankrig giver jøder statsborgerskab. Kort efter, i 1796, får de 
hollandske jøder statsborgerskab. Jøder får derefter også statsbor-
gerskab i andre lande: Preussen i 1812, Danmark i 1814, Græken-
land i 1830, Belgien i 1831, Ungarn i 1867, Sverige i 1870 og 
Schweiz i 1874.

1807: Den britiske lov om afskaffelse af handel med slaver.

1907: Som det første land i Europa giver Norge kvinderne 
stemmeret.

1919: Efter Første Verdenskrig underskrives Versaillestraktaten. For 
første gang nogensinde overvejer det internationale samfund at 
holde statsoverhoveder ansvarlige for krænkelser af menneskeret-
tigheder. Andre traktater fra Versailles fremhæver minoriteters 
rettigheder.

1920: Folkeforbundet bliver oprettet for at forhindre krig ved hjælp 
af dialog. Den nye institution slog dog fejl, da betydelige nationer 
(som fx USA) besluttede sig for ikke at deltage. Folkeforbundet blev 
officielt erstattet af de Forenede Nationer i 1945−46.

1945: De Forenede Nationer (FN) oprettes. FN’s formål er at 
opretholde verdensfred og sikkerhed og at støtte økonomisk, 
socialt, kulturelt og humanitært samarbejde. Over 185 stater har 
tilsluttet sig De Forenede Nationer. Der findes flere oplysninger på: 
www.un.org/.

1946: Nürnbergprocesserne finder sted i Nürnberg i Tyskland med 
det formål at retsforfølge nazistiske krigsforbrydere. Følgende 
anklagepunkter fremføres mod de sagsøgte: (1) forbrydelser mod 
freden, (2) krigsforbrydelser; (3) forbrydelser mod menneskeheden 
og (4) sammensværgelser med det formål at begå de tidligere 
nævnte forbrydelser.

1948: Verdenserklæringen om Menneskerettigheder vedtages. Efter 
Anden Verdenskrig var menneskehedens samvittighed så dybt 
berørt, at De Forenede Nationers generalforsamling vedtog 
Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Erklæringen 
repræsenterer den første globale tilkendegivelse af rettigheder, 
som alle mennesker har ret til. Dokumentet består af 30 artikler og 
har inspireret mange opfølgende dokumenter. Verdenserklæringen 
er blevet udbygget i efterfølgende internationale traktater, 
regionale menneskerettighedsinstrumenter, nationale forfatninger 
og love. Erklæringen er ikke bindende, men blev udtrykkeligt 
vedtaget med det formål at definere betydningen af ordene 
”grundlæggende friheder” og ”menneskerettigheder”, som fremgår 
af FN’s charter. Charteret er bindende for alle medlemslande. 
Teksten i sin helhed findes på: www.un.org/en/documents/udhr.

1948: FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab 
vedtages. Konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab 
trådte i kraft i januar 1951. Konventionen er et vidtrækkende og 
juridisk bindende internationalt instrument, der tager sigte på at 
straffe for folkedrab. De deltagende lande rådes til at forebygge 
folkedrab i både krigs- og fredstid. I 2010 har 140 lande ratificeret 
konventionen. Teksten i sin helhed findes på: 
www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm. 

1949: Europarådet etableres. Europarådet, med hjemsted i Stras-
bourg (Frankrig), blev grundlagt den 5. maj 1949 af 10 lande. 
Europarådet tilstræber via Europa at udvikle fælles og demokratiske 
principper til sikring af respekt for menneskerettighederne, 
demokrati og retsstaten. I 2010 er Europarådet vokset til 47 
medlemslande. Der er flere oplysninger på: www.coe.int/.

1950: Den europæiske konvention til beskyttelse af menneskeret-
tigheder og grundlæggende frihedsrettigheder vedtages. Denne 
konvention er baseret på Verdenserklæringen og trådte i kraft 
i 1953. Alle 47 medlemslande i Europarådet har 

Menneskerettigheder:  
tidslinje med fokus på Europa

Udvikling, styrkelse og håndhævelse af menneskerettigheder har en lang historie – en 
historie med mange tilbageskridt og mange fremtidige udfordringer. Vores tidslinje 
starter i 1700-tallet i Europa, hvor oplysningstidens filosoffer forsøgte at grundlægge 
samfund, som var baserede på demokratiske principper, der garanterede borgerne 
lighed for loven. Alle disse principper blev til med det formål at give mennesker 
chancen for at udvikle deres fulde potentiale. 

http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm
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tiltrådt konventionen. I modsætning til verdenserklæringen er 
konventionen en bindende traktat. Den Europæiske Menneskeret-
tighedsdomstol, med hjemsted i Strasbourg, overvåger, at den 
bliver overholdt. Lande eller personer kan indbringe påståede 
overtrædelser af konventionen for Menneskerettighedsdomstolen. 
Teksten i sin helhed findes på: http://conventions.coe.int/treaty/
en/treaties/html/005.htm.

1965: FN internationale konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination (ICERD) vedtages. ICERD trådte i kraft i 1969. 
Den forpligter medlemmerne til at afskaffe racediskrimination. Ved 
konventionen etableres en individuel klagemekanisme, der gør det 
muligt at håndhæve den over for alle parter. Dette har ført til 
udviklingen af en begrænset retspraksis inden for fortolkning og 
gennemførelse af konventionen. Gennemførelsen af konventionen 
overvåges af en komité vedrørende afskaffelse af racediskrimina-
tion. I 2010 var der 173 medlemmer. Teksten i sin helhed findes på: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm. 

1966: Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske 
Rettigheder og Den Internationale Konvention om Økonomiske, 
Sociale og Kulturelle Rettigheder vedtages. Begge konventioner 
trådte i kraft i 1976. 

Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske 
Rettigheder forpligter parterne til at respektere det enkelte 
menneskes borgerlige og politiske rettigheder, herunder retten til 
liv, religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, valgret og ret til 
rimelig behandling og en retfærdig rettergang. Teksten i sin helhed 
findes på: www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. 

Den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og 
Kulturelle Rettigheder forpligter parterne til at tilstræbe den enkelte 
sikres økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder 
arbejdstagernes rettigheder og ret til sundhed, uddannelse og ret 
til en tilstrækkelig levefod. Teksten i sin helhed findes på: 
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm.

1989: FN’s konvention om barnets rettigheder vedtages. FN’s 
Generalforsamling vedtog konventionen den 20. november 1989, 
tredive år efter Erklæringen om Barnets Rettigheder. Den trådte 
i kraft i 1990. UNCRC er en international konvention, der beskriver 
børns borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder. De nationer, der har ratificeret konventionen, er bundet 
til den ved international ret. FN’s Komité for Barnets Rettigheder, 
der er sammensat af medlemmer fra landene rundt om i verden, 
overvåger overholdelsen. I 2010 var det kun Somalia og USA, der 
ikke havde ratificeret konventionen. Teksten i sin helhed findes på: 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.

1990: FN’s konvention om Menneskerettigheder for Vandrende 
Arbejdstagere og deres Familier vedtages. Konventionen trådte 
i kraft i 2003. Teksten i sin helhed findes på: http://www2.ohchr.
org/english/law/cmw.htm.

1998: Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol 
vedtages. Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol 
(ofte kaldet Den Internationale Straffedomstols statut eller 
Rom-statutten) er den traktat, hvorved Den Internationale 
Straffedomstol blev oprettet. Den blev vedtaget på en diplomatisk 
konference i Rom den 17. juli 1998 og trådte i kraft i 2002. I 2010 
havde 111 stater ratificeret statutten.

2000: Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende 
rettigheder blev stadfæstet. Den Europæiske Unions Charter om 
grundlæggende rettigheder blev juridisk bindende, da Lissabon-
traktaten trådte i kraft i december 2009. Under seks overskrifter 
Værdighed, Frihed, Lighed, Solidaritet, Unionsborgerskab og 
Retfærdighed – angives EU’s grundlæggende værdier og EU-bor-
gernes borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder i de 
54 artikler. Teksten i sin helhed findes på: www.eucharter.org/.

2002: Den Internationale Straffedomstol oprettes i Haag i Holland. 
Med denne domstol under FN bliver der skabt en permanent 
institution, der skal behandle sager om krigsforbrydelser. Domsto-
len erstatter ad hoc-tribunalerne vedr. Rwanda og Eksjugoslavien.

2006: FN-konventionen om handicappedes rettigheder blev 
vedtaget. Formålet med konventionen er at sikre mennesker med 
handicap fuld og lige adgang til beskyttelse og brug af alle menne-
skerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og at fremme 
respekt for handicappedes iboende menneskelige værdighed. 
Handicapkonventionen trådte i kraft i 2008. I 2010 havde 87 lande 
ratificeret konventionen. Teksten i sin helhed findes på: 
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml. 

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml


16

En rejse tilbage i tiden – en lære for fremtiden Håndbog for lærere

Første Verdenskrig, der nogle gange kaldes ’den store krig’, ’den første af de 
moderne krige’ eller tilmed ’krigen der skulle ende alle krige’, sluttede i 1918. 
Omkring ni millioner unge mænd var døde, mange i skyttegrave og isnende kulde. 
Andre millioner var traumatiserede, og i hele Europa var byer blevet forvandlet 
til murbrokker.

Krigen kom på et tidspunkt, hvor minoriteternes rettigheder havde vundet betydeligt 
frem på såvel det europæiske kontinent som andre steder. Første Verdenskrig satte på 
nogle måder tempoet ned i denne proces, men fungerede også som katalysator for 
yderligere fremskridt.

Før Første Verdenskrig var der fx allerede gjort fremskridt med hensyn til kvinders 
rettigheder. New Zealand havde givet kvinderne stemmeret i 1893, og lige så snart 
krigen var slut, fulgte over 10 europæiske lande trop i 1918 og 1919 − blandt dem 
Tyskland og Polen.

På andre måder var 1918 et kritisk år. Fredskonferencen i Paris, der startede 12. 
januar 1918, var et møde mellem de allierede sejrherrer i Første Verdenskrig, hvor 
man skulle beslutte fredsbetingelserne efter våbenstilstanden i 1918. Den centrale 
diskussion drejede sig om, hvordan man bedst kunne straffe Tyskland for landets rolle 
i konflikten. Mødet varede i otte dage med deltagelse af diplomater fra over 30 lande, 

1919−1932 Nazisternes fremmarch

Gennemgang af Versaillestraktaten
Bed eleverne om at læse nogle af de vigtigste bestemmelser 
i Versaillestraktaten (se nedenfor). Bed derefter eleverne om hver 
for sig at skrive, hvordan de forestiller sig, at disse straffe ville 
påvirke (a) den almindelige tyske borger og (b) et ungt menneske 
på deres egen alder. Sæt eleverne sammen i grupper med fire 
eller fem deltagere og bed dem om at sammenligne og modstille 
svarene. Når hver gruppe har præsenteret sine resultater, disku-
teres det med eleverne, om disse straffe var retfærdige i forhold 
til de lidelser, folk var blevet påført under krigen? Hvis ikke: 
Hvilke typer straffe ville efter deres opfattelse have været mere 
hensigtsmæssige?

Nogle af de vigtigste bestemmelser i Versaillestraktaten var:
1.  Tyskland skulle afgive Alsace-Lorraine (Elsass-Lothringen) til 

Frankrig.
2.  Tyskland skulle afgive alle sine kolonier, inklusive Togo og 

Cameroun.
3.  Tyskland skulle afgive kulminerne i Saar-området til Frankrig.
4.  Tyskland skulle afgive nogle områder til Belgien, inklusive 

Malmédy og Eupen.
5.  Tyskland skulle afgive dele af Vestpreussen og Poznań (Posen) 

til Polen (en nyoprettet stat).

6.  Tyskland skulle afgive alle våben og andet militært udstyr til 
de allierede.

7.  Al tysk ejendom i udlandet ville blive konfiskeret.
8.  Tyskland måtte ikke besidde visse våbentyper, bl.a. tanks og fly.
9.  Den samlede størrelse af den tyske hær måtte ikke overstige 

100.000 mænd, og flåden blev begrænset til 15.000.
10.  Tyskland skulle afgive store mængder maskiner og byggema-

terialer samt toge og lastvogne.
11.  I en årrække skulle Tyskland levere kul, kemikalier og 

brændstof til de allierede.
12.  Tyskland skulle afgive alle undersøiske telegrafkabler.
13.  Tyskland ville ikke få tilladelse til at deltage i Folkeforbundet.
14.  Tyskland skulle betale en skrap pengebøde: 20 milliarder 

guldmark.

I den tyske befolkning førte følelsen af at være blevet ydmyget og 
gjort til syndebuk til almindelig utilfredshed. Blot et år efter at Ver-
saillestraktaten var underskrevet, blev det Tyske Arbejderparti (DAP) 
oprettet. I 1920 blev navnet ændret til NSDAP ved at sætte ’National-
socialistiske’ foran navnet, og dets medlemmer blev kendt som nazi-
sterne. Partiet tog kraftig afstand fra Versaillestraktaten, og partiets 
ideologi var baseret på kritik af såvel kommunisme som laissez-faire 
kapitalisme. Hævnfølelsen var til at tage og føle på. Partiet var også 
stærkt antisemitisk og fortaler for ”racerenhed i det tyske folk”.
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men det blev domineret af Storbritannien, Frankrig, Italien, 
Japan og USA. Mødet resulterede i fem traktater (Paris-
fredstraktaterne) der var et forsøg på at opretholde en varig 
fred. Den vigtigste af disse var Versaillestraktaten. For første 
gang i historien bevægede verdenssamfundet sig hen mod at 
pålægge statsoverhoveder straf som kriminelle for deres an-
svar for krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder. 
Traktaten krævede, at kejser Wilhelm II af Tyskland skulle 
for en domstol for den ”største forbrydelse mod internatio-
nal moral og traktaters ukrænkelighed”. Kejseren flygtede 
derefter til Holland, der nægtede at udlevere ham. Under 
konferencen drøftede man i betydeligt omfang emner 
i relation til minoritetsgruppers rettigheder, der omfattede 
retten til liv, frihed, religionsfrihed, retten til statsborgerskab 
i det land, hvor man bor , fuldstændig ligeværdighed med 
andre statsborgere i samme land og udfoldelse af borgerlige 
og politiske rettigheder. Men traktatens vigtigste resultat var 
at straffe Tyskland alvorligt. Tyskland, der ikke havde andet 
valg, skrev under på traktaten under protest.

”Vores sidste håb: Hitler”, 1932. Under præsidentvalget i 1932 
appellerede nazipropagandister til tyskere, som den store depres-
sion havde kastet ud i arbejdsløshed og dyb fattigdom, med et 
tilbud om en frelser.

(Foto: USHMM)

Efter et mislykket forsøg på at overtage magten og efterfølgende 
fængsling udgav Adolf Hitler i 1925 sin bog Mein Kampf, der 
skulle vise sig at få vidtrækkende konsekvenser. I bogen gjorde 
Adolf Hitler rede for sin ideologi, der var dybt rodfæstet i en anti-
semitisk overbevisning. Han skrev for eksempel: ”Således mener 
jeg i dag, at jeg handler i overensstemmelse med den Almægtige 
Skabers vilje: ved at forsvare mig selv mod Jøden kæmper jeg for 
Guds gerning.”

Selv om nazistpartiet af natur var antidemokratisk, deltog det op 
gennem 1920’rne i flere demokratiske valg, men opnåede kun 
meget beskeden succes. Trods de mangeartede økonomiske og 
sociale problemer i Tyskland, opnåede partiet kun 3 % af stem-
merne ved det landsdækkende valg i december 1924 og kun 2,6 % 
i 1928. Gennembruddet kom, da den store depression havde gjort 
endnu større økonomisk skade. Nazistpartiet opnåede 18,3 % af 
stemmerne ved valget til rigsdagen (Reichstag) i september 1930. 
Det gjorde partiet til det næststørste i rigsdagen efter socialdemo-
kraterne. Ved valget den 31. juli 1932 opnåede NSDAP 37,4 % af 
stemmerne og blev det stærkeste parti i Tyskland.

Eugenik i teori og praksis

Giv eleverne Verdenserklæringen om Menneskerettigheder (UDHR) 
og bed dem om at læse udvalgte tekster om eugenik. Ellers kan 

eleverne få en generel beskrivelse på basis af teksten nedenfor. Bed 
eleverne om i grupper at identificere de rettigheder i UDHR, der ef-
ter deres mening bliver krænket af racehygiejnens filosofi og praksis.

Pseudovidenskabelige racestudier blev mere og mere populære 
op gennem 1920’rne, specielt i Europa og Nordamerika. I euge-
nikken studerer og praktiserer man selektiv børneavl. Begrebet 
blev introduceret af Sir Francis Galton i 1880’erne. Han define-
rede eugenik som ”studiet af al virksomhed under menneskelig 
kontrol, der kan forbedre eller svække de kommende gene-
rationers racemæssige kvaliteter ”. Hensigten var at forhindre 
’svagere’ individer i at få børn, så den samlede menneskelige 
arvemasse kunne blive styrket.

Overtoner i retning af racemæssig overlegenhed og renhed var 
klart til stede, og eugenikkens principper fik indflydelse på de le-
dende nazister. Det er indlysende, at eugenikernes opfattelse og 
praksis indebar angreb på grundlæggende rettigheder, kræn-
kelse af retten til liv, retten til at etablere en familie og frihed for 
diskrimination. I dag er der fremkommet nye bekymringer om 
eugenik i forbindelse med etiske og moralske implikationer ved 
udviklingen af teknologier til genetisk testning, genteknologi og 
kloning af mennesker. 
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Efter en række valg i 1932 var nazistpartiet blevet det største politiske parti 
i Tyskland, selv om det stadig ikke kunne tiltrække flertallet af vælgere og var 
begyndt at falde i popularitet. Ikke desto mindre blev Hitler den 30. januar 1933 
udnævnt til rigskansler af den daværende præsident Hindenburg. Det fik om-
gående konsekvenser. De nazistiske lederes antidemokratiske overbevisning blev 
omsat til antidemokratiske aktioner med det formål at sikre det nazistiske greb om 
samfundet og udrydde alle former for opposition. 

Ved at anvende undtagelseslove blev der indført begrænsninger af ytringsfriheden, 
pressefriheden og organisationsfriheden. Alle spor af demokrati og tyske borgeres 
grundlæggende rettigheder blev fjernet. Den 28. februar 1933 fjernede en serie 
dekreter en række vigtige borgerlige frihedsrettigheder under påskud af, at landet 
var truet, og at et kup var umiddelbart forestående. Politiske modstandere blev 
arresteret og sendt i interneringslejre, hvor de ikke udgjorde nogen trussel mod 
regeringen. Bemyndigelsesloven af 23. marts 1933 gav kabinettet magt til at 
udstede love uden om rigsdagen i en periode på fire år. I praksis var der etableret 
et diktatur.

Knægtelsen af al opposition og afskaffelsen af pressefrihed tillod, at den nazistiske 
regering helt og aldeles kunne dominere alle livets områder, herunder indholdet 
af den formelle og uformelle undervisning af landets unge borgere. Regeringens 
propaganda mødte ingen modstand i det offentlige rum. Store dele af denne 
propaganda var af antisemitisk karakter. Den viste sig at være succesrig og tjente 
til at retfærdiggøre indgreb mod den jødiske befolkning. Skridt for skridt blev 
jøder udskilt fra deres naboer og fjernet fra alle samfundets institutioner. Deres 
grundlæggende rettigheder blev udhulet i et sådant omfang, at det blev vanskeligt 
at overleve. 

Nürnberglovene fra 1935 har central betydning i historien om forfølgelsen af den 
jødiske befolkning i Tyskland og implementeringen af nazisternes racistiske ideo-
logi. Blandt andet definerede lovene, hvem der kunne betragtes som tyskere, og 
hvem der ikke kunne ud fra ’blodsbeslægtethed’. De forbød også ægteskaber 
 

1933−1939 Scenen sættes til holocaust

Boks: Tidslinjer – et nyttigt 
redskab
Tidslinjer er nyttige til at skabe et overblik 
over historiske begivenheder. Når 
eleverne kan følge politiske ændringer, 
lovgivning og enkeltpersoners liv på den 
samme tidslinje, kan det hjælpe dem til 
at opnå et kronologisk billede af 
begivenhederne, også selv om man skal 
være omhyggelig med at undgå at give 
indtryk af, at begivenhederne skred 
ubønhørligt og uundgåeligt frem ad et 
tilsyneladende lineært spor.
I Anne Franks Hus i Amsterdam bliver 
elever mellem 10 og 14 år bedt om at 
anbringe 7-8 billeder, der viser Anne 
Franks families historie, sammen med et 
lignende antal billeder, der viser de 
vigtigste historiske begivenheder 
i forbindelse med holocaust. Billederne 
viser begivenheder som den nazistiske 
magtovertagelse, novemberpogromen 
(som gerningsmændene eufemistisk 
kaldte Kristallnacht, Krystalnatten) og den 
tyske invasion af Holland.
Eleverne arbejder i små grupper og skal 
anbringe billederne på en tidslinje, der 
starter i 1929, hvor Anne Frank blev født, 
til slutningen af 1940’rne. Billederne 
bliver lidt efter lidt anbragt på den fælles 
tidslinje, og eleverne og underviseren 
diskuterer begivenhederne og deres 
indvirkning på Frank-familiens liv. Det 
hjælper med til at konkretisere de mere 
abstrakte beslutninger, der blev taget.
I Buchenwald i Tyskland kan lidt ældre 
elever vælge et af 100 billeder. De bliver 
spurgt om, hvad de kan læse ud af 
billedet, og hvorfor de har valgt det. 

Jøderne nægtes rettigheder i Nazityskland
Man kan fx undersøge hvordan de tyske jøder trin for trin blev 
nægtet rettigheder på følgende måde. Nedenfor ses en forkortet 
liste med de restriktioner, der fra 1933 til 1940 blev pålagt jøder. 
Giv eleverne (i grupper på fire) den følgende liste med indskrænk-
ninger af menneskerettigheder i tilfældig orden. Bed derefter 
eleverne om at placere disse i den rigtige orden. Bed dem derefter 
om at arbejde sammen om at opstille fire ’grupper af indskrænk-
ninger’ og anbring alle indskrænkningerne i disse fire kategorier. 
Bed dem om at fortælle hinanden, hvilke kategorier de har fundet 
frem til. Næste skridt er, at eleverne for hver kategori identifice-
rer, hvilke indskrænkninger, der efter deres opfattelse på den tid 
havde de mest alvorlige konsekvenser for et ungt menneske på 
deres egen alder – og hvorfor. Endelig kan eleverne diskutere, 

hvad de tror, den nazistiske regering prøvede at opnå med disse 
trin for trin-restriktioner.
1933

Jødiske lærere får forbud mod at undervise i statsskolerne
Jødiske advokater får forbud mod at udøve deres profession
Jøder bliver nægtet retten til sygesikring
Jødiske ansatte i det offentlige bliver fyret
Jøder bliver udelukket fra deltagelse i sangkor 
Jøder har ikke længere lov til at tage på stranden

1935
Jødiske musikere får forbud mod at udøve deres profession
Jøder har kun lov til at sidde på særlige bænke i parkerne
Jøder må ikke længere gifte sig med ikke-jøder
Jøder mister deres statsborgerskab



ej klart med bilder
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mellem ’jøder og tyskere’. Det er bemærkelsesværdigt, at jøder fik visse rettigheder, 
der slet ikke kan betragtes som rettigheder. Afsnit 4 i Loven til beskyttelse af det 
tyske blod og den tyske ære:

1. Det er forbudt for jøder at hejse rigs- eller nationalflaget eller bære Rigets 
farver.

2. Det er derimod tilladt for dem at bære de jødiske farver. Denne ret er 
beskyttet af staten.

Da disse bestemmelser blev indført, var det ikke muligt at udtrykke andre 
opfattelser, og derfor forstærkede den antisemitiske propaganda de allerede 
eksisterende anti-jødiske følelser i den tyske befolkning. Samtidig med at livet blev 
sværere for jøderne, fik jøderne selv skylden for den knibe, de var kommet i. Tiden 
var domineret af en ’skyd skylden på ofret’-diskurs. Selv de første massemord og ar-
restationer af jøder over hele Tyskland under pogromen den 9.-10. november 1938, 
fik jøderne skyld for. 

Billedet bliver derefter anbragt på en 
tidslinje, og underviseren fortæller om de 
faktuelle omstændigheder i forbindelse 
med billedet.
Det gør det muligt at udvikle en tidslinje, 
som deltagerne selv har været involveret 
i, og som de alle har tilført et personligt 
aftryk. Samtidig udfolder de historiske 
begivenheder sig afbildet ved dag til 
dag-begivenheder, billeder fra lejren og 
skildringer af historiske begivenheder.
En tidslinje, der strækker sig fra 1920’rne 
og helt op til slutningen af 1940’rne vil 
dække, hvordan jødernes og andres 
rettigheder blev fjernet gennem 
lovgivning og ligeledes vise det arbejde, 
der foregik i efterkrigstiden, med at 
tilvejebringe konventioner, der beskytter 
menneskerettighederne.

”Adolf Hitler hører i radioen resultaterne af parlamentsvalget i begyndelsen af 1933. Kort tid efter 
var kun nazipartiet lovligt. Alle andre politiske partier var forbudt”.

(Foto: USHMM)
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Jøder, der handler med kunst og aktiviteter, får forbud mod at 
udøve deres erhverv
Unge jøder må ikke længere gå ture i grupper på over 20 personer
Ægteskaber mellem jøder og ikke-jøder bliver opløst

1936
Jøder bliver tvunget til at afgive deres skrivemaskiner
Jøder bliver tvunget til at aflevere deres cykler
Jøder bliver tvunget til at aflevere deres grammofonplader
Journalister skal bevise, at de har ariske rødder, der rækker 
tilbage til år 1800

1937
Jøder får forbud mod at tage doktorgrader ved universiteterne

1938
Jøder kan ikke længere eje jord 

Jødiske værdier kan konfiskeres af regeringen
Gader med jødiske navne bliver omdøbt
Jødiske læger må ikke længere praktisere
Jødiske børn må ikke længere gå i tyske skoler
Jøder bliver tvunget til at tage ekstra navne, for mændenes 
vedkommende Israel og for kvindernes Sara
Jøder må ikke længere være eneejere af virksomheder
Jøder må ikke frit vælge, hvor de vil slå sig ned

1939

Jøder kan ikke længere eje radioer
Jøder må ikke være udendørs efter kl.20
Jøder kan blive sat ud af deres hjem uden at modtage en 
begrundelse eller et forudgående varsel
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Holocaust og Anden Verdenskrig fik langsigtede konsekvenser for, hvordan verden 
efterfølgende opfattede spørgsmål med forbindelse til rettigheder og pligter på tværs 
af nationale grænser. En af de vigtigste begivenheder i denne forvandling var etable-
ringen af krigsforbryderdomstolene i Nürnberg mellem 1945 og 1949.

Domstolene var et resultat af en aftale mellem de allierede lande, og det egentlige 
direktiv blev udstedt i London den 8. august 1945. Der blev ført i alt 13 processer 
mod folk, der havde truffet beslutninger og angiveligt udstedt ordrer til at iværksætte 
forbrydelser mod menneskeheden, forbrydelser i forhold til krigens love og brud 
på internationale konventioner. Det blev også besluttet at retsforfølge folk, der var 
aktive i de administrative afdelinger, der understøttede forbrydelserne, for eksempel 
SS’ økonomiske og administrative hovedkontor (SS WVHA), der administrerede 
koncentrationslejrene, herunder Auschwitz-Birkenau.

De, der blev anklaget, hævdede til deres forsvar, at de havde handlet i overensstem-
melse med gældende lov i Det Tredje Rige. For nogle af de forbrydelser, der blev 
retsforfulgt, var lovgivningen allerede på plads før 1939. For andre forbrydelser 
eksisterede der ingen lovgivning på det tidspunkt, hvor de blev begået.

Nürnbergprocesserne og 
Romstatutten
Nürnbergprocesserne definerede 
forbrydelser mod menneskeheden som 
mord, slaveri, deportering og lignende 
handlinger mod civilbefolkningen. 
Desuden omfattede de gerninger 
begået i koncentrationslejre og 
dødslejre såvel som forfølgelse med 
politiske, racistiske og religiøse formål. 
Man tog også fat på enkeltstående 
mord, massemord der var sat i værk af 
SS-tropper og de såkaldte Einsatzgrup-
pen (”indsatsgrupper”) eller paramili-
tære enheder som fx tilintetgørelsen af 
de to tjekkiske byer Lidice og Ležáky 
i juni 1942 og den franske by 
Oradour-sur-Glane i juni 1944.
Ifølge Romstatutten af 17. juli 1998, der 
udstikker mandatet for den Internatio-
nale Straffedomstol (ICC), er 
forbrydelser mod menneskeheden, 
folkedrab og krigsforbrydelser nu 
forbrydelser mod den grundlæggende 
internationale lovgivning, det 
universelle retssystem. Med andre ord 
kan en gerningsmand blive dømt for 
den pågældende forbrydelse i alle 
stater, uanset om man der har 
ratificeret nogen konvention. Stater er 
derfor berettigede til at tilbageholde 
folk, der er mistænkt for disse 
forbrydelser, og det uden hensyn til 
hvor forbrydelserne er begået eller til 
gerningsmændenes eller ofrenes 
nationalitet. Ikke alle stater har 
ratificeret denne statut. 

Fra Nürnberg til Haag

En bosnisk kvinde græder, da hun på tv ser den tidligere jugoslaviske præsident 
Slobodan Milosevic under sagen mod ham ved FN’s krigsforbrydertribunal i Haag, 
torsdag den 14. februar 2002. Hun opholder sig i et flygtningecenter for enker fra 
Srebrenica i Tuzla. Alle hendes mandlige familiemedlemmer har været savnet siden 
Srebrenica-massakren. Milosevic var anklaget for krigsforbrydelser begået mod 
ikke-serbere i Kosovo, Kroatien og Bosnien, bl.a. Srebrenica-massakren. 

(Foto: Amel Emric)
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Coming to Justice
Coming to Justice er et internationalt 
projekt for unge mennesker fra 17 år 
og opefter, der afholdes flere gange 
om året i Amsterdam og Haag. Det 
bliver organiseret af Anne Franks Hus 
og bringer ca. 25 elever fra forskellige 
lande sammen for at diskutere og 
undersøge emner med relation til (u)
retfærdighed og krigsforbrydelser. 
Højdepunktet i det fire dage lange 
program er et besøg ved Det 
Internationale Tribunal til Pådøm-
melse af Krigsforbrydelser i det 
tidligere Jugoslavien (ICTY), hvor 
elever overværer en rigtig retssag 
mod en mistænkt, der er anklaget for 
krigsforbrydelser.
Det fire dage lange program, hvoraf 
det meste finder sted i Anne Franks 
Hus, er organiseret således:
Dag 1: Undersøgelse af (u)retfærdig-
hed og holocaust, Nürnbergproces-
serne. Centralt spørgsmål: Skete 
retfærdigheden fyldest? Og for hvem?
Dag 2: Studier af konflikten på 
Balkan – konfliktens baggrund.
Dag 3: Besøg ved krigsforbrydertribu-
nalet i Haag; information ved en 
ekspert.
Dag 4: Møde med overlevende fra 
holocaust og en af grundlæggerne af 
den serbiske studenterbevægelse 
OTPOR (på dansk: modstand), der 
deltog i kampen for omstyrtelse af 
præsidenten for Forbundsrepublikken 
Jugoslavien, Slobodan Milošević.
Evalueringer af projektet viser, at 
eleverne anser forløbet som en af de 
mest meningsfulde erfaringer fra deres 
uddannelsesforløb, fordi de overværer 
historie, der er ved at blive skabt. 
Evalueringer viser også, at elevernes 
opfattelse af retfærdighed og 
uretfærdighed bliver mere komplekse 
og nuancerede under dette forløb.

Menneskets ret til liv er ukrænkelig
Spørgsmålet om, hvordan man skal holde nogen ansvarlig med tilbagevirkende 
kraft er komplekst, men et vigtigt udgangspunkt for Nürnbergprocesserne var den 
opfattelse, at menneskers ret til liv er ukrænkelig og en umistelig naturlig rettighed. 
Det betyder, at uanset hvad et flertal i et samfund mener, og uanset hvordan folk 
vælger at handle, så står menneskers ret til liv over alle specifikke love og politiske 
dagsordner. Tanken er, at forbrydelser mod menneskeheden altid er kriminelle 
handlinger uden hensyn til hvilke aftaler eller sociale kontrakter, der måtte eksistere 
i de samfund, hvor forbrydelsen er begået.

Det princip og måden at definere menneskeligt liv på − og dermed vores ansvar 
for liv − er af fundamental betydning for, hvordan vi opfatter og forholder os til 
menneskerettigheder i dag i såvel international som national lovgivning.

Internationale konventioner og aftaler, der regulerer forholdet mellem stater 
og mellem stater og deres indbyggere kaldes international lov. Disse love er en 
erkendelse af, at nogle forbrydelser er så alvorlige, at de overskrider landenes 
suverænitet, og at de kræver, at andre lande griber ind.

Da FN’s charter trådte i kraft i 1945, førte det til udarbejdelsen af en række 
internationale love. Charteret blev fulgt op af oprettelsen af Den Internationale 
Domstol, FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Folkedrabskonventionen, 
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det tidligere 
Jugoslavien (ICTY), Det Internationale Tribunal for Rwanda (ICTR) og 
Den Internationale Straffedomstol.

I 2002 blev Den Internationale Straffedomstol (ICC) oprettet som et permanent 
tribunal, der skal retsforfølge folk for folkemord, forbrydelser mod menneskeheden 
og krigsforbrydelser, hvis de stater, hvor forbrydelsen er begået, ikke er i stand til 
eller ikke er villige til at retsforfølge gerningsmændene. Tribunalet er ifølge loven 
registreret i Haag i Holland.
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Udover at formidle historiske kendsgerninger har undervisning om holocaust ofte 
også det formål at sætte nutiden i perspektiv. Det kan være ved at sætte fokus på 
racisme og fremmedhad, imødegå fordomme eller få eleverne til at se på deres egne 
synspunkter og fortolkning af begivenheder. De elever, der deltog i drøftelser under 
udarbejdelsen af denne håndbog, understregede vigtigheden af at inddrage disse 
nutidige emner. 

I nutidens Europa tager de fleste afstand fra de ideer, som naziregimet udviklede 
gennem 1930’rne og 1940’rne. Alligevel lever det menneskesyn og de værdier, der lå 
bag nationalsocialismen, stadig mange steder. Antisemitisme, racisme, fremmedhad, 
fordomme mod romaer, homofobi og andre former for intolerance, fordomme og 
stigmatisering blusser jævnligt op i alle europæiske lande. Studier af holocaust og 
nazitiden må naturligvis omfatte studier af teori og praksis bag disse idéer. Studier af 
processen op til 1939 kan vise, at i Europa udgør flere af disse idéer elementer i en 
langvarig historisk begrebsdannelse. Den tradition blev hverken indført af nazire-
gimet, og den endte heller ikke med regimet, men blev dengang udtrykt i sin mest 
ekstreme form.

Historiestudier giver ikke direkte svar på, hvordan man i dag kan imødegå disse 
idéer. Den historiske sammenhæng er anderledes. Men vi kan studere, hvordan 
disse idéer og værdier blev integreret i den historiske sammenhæng, og hvordan de 
påvirker vores egne samtidige. Selvom forholdene er anderledes i dag, kan man stadig 
finde mange af disse idéer. Vi kan ikke blot afvise nutidens racisme ved at sige, at 
vores verden er meget forskellig fra 1930’rnes − for ideerne er de samme og forekom-
mer sværere at ændre end de socio-politiske og økonomiske omgivelser.

Historien viser os også de mulige konsekvenser, hvis den slags idéer ikke omgående 
bliver taget alvorligt og prompte imødegået.

Racisme
Racisme består i den opfattelse, at særlige karakteristika, evner el.lign. ved mennesker 
uvægerligt er bestemt af deres ”racemæssige” oprindelse, og at der findes ”over- og 
underracer”. Biologisk racisme opstod i det 17. og 18. århundrede og fik afgørende 
indflydelse både ved at retfærdiggøre undertrykkelse af allerede eksisterende folk og 
grupper og ved yderligere at forlænge og forstærke den. For så vidt angår det tyske 
naziparti, var racisme en helt grundlæggende komponent i dets verdensopfattelse. 
De fastsatte biologiske krav til medlemskab af gruppen af ”herrefolk” (”Herren-
menschen”), og de beskrev andre, specielt jøder, som en særskilt ’race’, der aldrig 
under nogen omstændigheder kunne blive en del af deres eget folks samfund. 
Denne biologiske opfattelse havde direkte konsekvenser for, hvorledes lovgivning 
blev brugt til at definere, hvem der var jøde, for der var allerede defineret en forskel 
mellem ”heljøder” og Mischlingen, dvs. ”delvis jøder”. Den opfattelse, at den enkeltes 
biologiske oprindelse er afgørende for medlemskab af en gruppe, forekommer stadig 
i flere chauvinistiske bevægelser i Europa. Men i dag er det meget mere almindeligt 
at henvise til ”ufravigelige kulturelle forskelle” for at splitte samfund og retfærdiggøre 
udelukkelse og nægtelse af rettigheder. 

Fokus på etnisk mangfoldighed
Mindestedet Risiera di San Sabba 
ligger i Trieste i Italien. Fra 1943 til 
1945 blev en tidligere rismølle 
benyttet af de nazistiske besættel-
sesstyrker som fængsel, afhørings-
center og gennemgangslejr. Næsten 
20.000 mennesker var fængslet her. 
Politiets varetægtslejr var udstyret 
med et krematorium, og tusindvis af 
politiske modstandere − bl.a. 
medlemmer af den italienske, 
slovenske og kroatiske modstands-
bevægelse – blev her tortureret og 
slået ihjel sammen med snesevis af 
jøder. Tusindvis af fanger blev 
tilbageholdt i lejren på grund af 
deres race eller politiske overbevis-
ning, før de blev deporteret til 
udryddelseslejre og koncentrations-
lejre andre steder.
Området omkring Trieste har 
i århundreder været karakteriseret 
ved etnisk mangfoldighed, og 
i første halvdel af 1900-tallet opstod 
der en etnisk/territorial konflikt 
mellem italienske nationalister og 
slovenske og kroatiske nationalister.
Mindestedets udstilling og selve 
stedet fokuserer ikke blot på 
holocaust, men også på en 
afbalanceret historisk fremstilling af 
den italiensk-slaviske sameksistens 
i området. Herunder både 
fascistregimets undertrykkende 
foranstaltninger mod den 
slavisktalende del af befolkningen 
og de tyske besættelsesstyrkers 
ekstremt brutale behandling af den 
civile befolkning i forbindelse med 
kampen mod partisaner. På den 
måde hjælper Risiera di San Sabba 
de besøgende til at forholde sig 
kritisk til forskellige nationalistiske 
tiltag i områdets historie 
i 1900-tallet.

Tilbagevendende mønstre
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Studier af racistisk 
argumentation dengang og nu 
Bed eleverne om at sammenligne 
avisartikler, breve til pressen og 
propaganda fra 1930’rne med breve til 
pressen, brochurer/løbesedler og 
hjemmesider fra nutiden. Bemærk 
særligt hvilken slags argumenter folk 
bruger, når de skriver om emner som 
flygtninge eller minoriteter generelt, og 
undersøg hvad disse grupper beskyldes 
for, og hvordan de beskrives. Bed 
eleverne notere både ligheder og 
forskelle. Det vil også hjælpe dem til at 
se, hvordan argumenter har forandret 
sig, og hjælpe dem til at identificere nye 
racistiske strømninger. Man kan også 
opfordre eleverne til at overveje, 
hvordan betingelserne for at udtrykke 
og gennemføre idéer har forandret sig. 
FRA udfører arbejde om, for og 
i samarbejde med medierne med 
henblik på at øge det kritiske 
mediekendskab blandt medieforbru-
gere og bevidstheden om menneske-
rettigheder hos mediefagfolk. Se FRA’s 
websted for yderligere oplysninger: 
www.fra.europa.eu.

Antisemitisme
Jødehad har eksisteret i den kristne verden, siden kristendommen blev etableret 
som selvstændig religion adskilt fra jødedommen. Antisemitisme kan defineres som 
enhver handling eller holdning, der er baseret på en opfattelse af et samfundsmæssigt 
subjekt (enkeltperson, gruppe eller institution) som ”den (’svigefulde’, ’korrupte’, 
’konspiratoriske’ el.lign.) jøde” – hvor ”Jøden” er en imaginær figur opfundet af 
den antisemitiske ideologi. For en mere omfattende diskussion af spørgsmålet om 
definitionen af antisemitisme henvises til FRA’s rapport Manifestations of Anti-
Semitism in the EU 2002–2003 (Udtryk for antisemitisme i EU 2002–2003), der 
blev offentliggjort i 2004.

At beskylde jøder for at være ansvarlige for ting som Jesu død, at sprede sygdomme, 
forgifte drikkevand eller udføre rituelle mord har sat mennesker i stand til at piske 
et ondskabsfuldt had op i århundreder, og det har udartet til pogromer og fysiske 
angreb mod jøder. 

I 1800-tallet, da interessen for at klassificere folk i forskellige racer opstod, blev 
jøderne udskilt som en separat race. Forestillingen om, at jøderne ikke blot var 
en separat etnisk gruppe, kultur og religion, men tillige en særskilt race, skabte en 
uoverstigelig barriere mellem jøder og antisemitter. Wilhelm Marr, en tysk journalist, 
opfandt udtrykket ”antisemitisme” i 1879 og skabte dermed et samlebegreb for alle 
de tanker, idéer og følelser, der var rettet mod jøderne. 

Faren ved antisemitismen lå ikke blot i selve beskyldningerne eller de førende anti-
semitiske propagandister, men i at disse idéer i det store og hele blev anerkendt af folk, 
som faktisk var ret ligeglade i forhold til jøder. Efter at have tabt krigen i 1918 var det 
derfor let for de tyske antisemitter at beskylde jøder for at være årsag til tabet ved deres 
illoyale handlinger mod Tyskland og ved alene at vælge selv at lukrere på krigen. 

I dag eksisterer antisemitisme stadig i høj grad. Man kan ikke sige, at antisemitisme 
og racisme er det samme, for antisemitisme er fortsat baseret på specifikke idéer, 
herunder fx den opfattelse at jøder kontrollerer og dominerer verden.

Diskrimination mod romaer og sinti
Nazisternes politik overfor romaer/sinti var mindre konsistent og blev ikke drøftet af 
nazilederne i samme omfang som deres politik over for jøderne. Nogle nazister, f.eks. 
chefen for SS, Heinrich Himmler, betragtede romaer/sinti som en form for oprin-
delse til den ariske race. Denne fuldstændig uvidenskabelige holdning førte til en 
ambivalent politik. På den ene side blev såkaldt ”fuldblods” romaer/sinti interneret 
og udgjorde en slags antropologisk database, og på den anden side blev de i praksis 
klassificeret som undermennesker og udsat for et gennemført folkedrab.

En jødisk soldats gravsten blandt 
mindesmærker på en jødisk 
kirkegård, som af 
højreekstremister er skændet med 
nazihagekors og fascistiske 
insignier. 

(Foto: Corbis)
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Der er flere vigtige årsager til, at nazisternes politik overfor romaer/sinti ændrede 
sig fra racistisk og antropologisk internering, der var i strid med international ret, 
til regulært folkedrab. En af de vigtigste var holdningen i de mobile enheder, der 
udførte massedrab på østfronten. Når disse enheder fik ordre til at finde mistænkte 
for sabotage og politiske fjender, var det på baggrund af deres egne fordomme og 
had til romaer/sinti helt naturligt at angribe romaer/sinti uden videre grund − 
hvilket i det store og hele førte til summariske henrettelser. Den 16. juni 1942 gav 
Heinrich Himmler ordre til, at alle ”sigøjnere” i ”Det Tyske Rige” skulle deporteres 
til Auschwitz.

Holdningen hos gerningsmændene byggede på fordomme mod romaer/sinti, som 
fandtes allerede før nazisterne kom til magten, og som stadig findes i dag. Af histo-
riske årsager må vi undersøge den direkte indvirkning af disse holdninger på folke-
drabet mod romaer/sinti. Men når vi arbejder med menneskerettigheder, må vi også 
undersøge, hvordan disse holdninger i dag fortsat findes i flere europæiske lande. 
Den historiske forbindelse er helt åbenbar. Romaerne blev tvunget til at bære en sort 
trekant på deres lejruniformer. Denne farve viste, at de tilhørte den såkaldt ’asociale’ 
kategori. Og selv i dag betragtes romaer ofte som fremmede og outsidere i samfundet.

I mange lande blev overleverne fra folkedrabet på romaerne til at begynde med ikke 
anerkendt som ofre for racistisk forfølgelse, og det tog år, før de modtog nogen form 
for kompensation for deres lidelser. De fik aldrig erstatning for deres huse, som blev 
revet ned, eller deres heste og vogne. Mange læger i Tyskland og Østrig nægtede 
at anerkende de overlevendes lidelser som langsigtede konsekvenser af den brutale 
behandling i koncentrationslejrene. Først i 1990’erne har situationen gradvist ændret 
sig til det bedre. 

I dag udsættes romaer og sinti fortsat for diskrimination og racistiske forbrydelser 
i mange EU-medlemsstater. I 2009 offentliggjorde EU’s Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder resultaterne af sin EU-MIDIS-undersøgelse, hvor mere end 23 000 perso-
ner med etnisk minoritets- eller indvandrerbaggrund blev spurgt om deres erfaringer 
med diskrimination i EU. Resultaterne af undersøgelserne viser, at romaer oplever 
høje niveauer af diskrimination og chikane i dagligdagen. Hver anden af de adspurgte 
romaer havde været udsat for diskrimination mindst én gang inden for de seneste 12 
måneder. Disse romaer havde i gennemsnit været udsat for 11 tilfælde af diskriminati-
on i løbet af en 12 måneders periode. Diskrimination og social udstødelse foregår i alle 
dele af dagligdagen: uddannelse, arbejde, bolig samt i sundheds- og servicesektoren.

Yderligere oplysninger om romaernes historie findes på Europarådets websteder. På 
www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoCulture_en.asp kan du finde faktablade 
om romaernes historie i Europa, og på www.romagenocide.org/ kan du finde oplys-
ninger om folkemordet på romaerne.

Romaer, der beskyldes for at 
have samarbejdet med 
serberne under 
Balkankrigen, beskyttes bag 
et hegn af FN-soldater mod 
chikane fra albanere, 
Djakovica, Kosovo 1999.

(Foto: Sven-Erik Sjöberg)
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Nynazisme og racistisk ekstremisme
Den sidste etape i folkedrabet er gerningsmændenes ønske om at skjule og benægte 
forbrydelsen. Det er på den baggrund, at vi skal forstå fornægtelse af holocaust. 
Uden nødvendigvis selv at være klar over det udgør holocaustfornægtere en del af 
processen i folkedrab.

Nynazisme og racistisk ekstremisme, som begge har antisemitisme, fremmedhad og 
racisme på deres dagsorden, findes i dag i store dele af Europa. Deres had til etni-
ske minoriteter er den drivende kraft, som tiltrækker sympatisører, og som gør det 
muligt for dem at danne organisationer. Med få undtagelser ønsker de ikke at slå folk 
ihjel, men de vil begrænse minoriteters rettigheder og friheder eller udvise disse grup-
per fra, hvad de opfatter som ”deres land” eller ”deres Europa”. 

Drivkraften bag holocaust var, som bag andre folkedrab, ønsket om at fjerne en 
gruppe mennesker. Hvad det betyder ”at fjerne” varierer på forskellige tidspunkter, 
men det betyder ikke nødvendigvis massemord. Målet er at usynliggøre den gruppe 
eller de grupper, som gerningsmændene (eller kommende gerningsmænd) hader, og 
løsningerne kan variere fra begrænsninger i retten til at leve med ens egen identitet 
eller begrænsninger i retten til selve liv. 

Når man som lærer ønsker at drøfte den slags emner, skal man passe på ikke at blive 
for moraliserende. Det er vigtigt at opfordre eleverne til selv at overveje og træffe de-
res egne konklusioner frem for at føre dem gennem en analyse, hvor der kun ser ud 
til at være en løsning. Denne tilgang kræver, at eleverne deltager med et oprigtigt øn-
ske om at forstå frem for at indtage den holdning, at det bare er et emne, som man 
skal igennem. Læreren skal tillade de spørgsmål, der opstår af elevernes oprigtige 
nysgerrighed og interesse i at skabe analysens omdrejningspunkt. Elever og lærer kan 
opsøge historisk materiale, som kan bidrage til at besvare disse spørgsmål. I denne 
fase er det lærerens opgave at formidle viden om den historiske sammenhæng og 
rejse spørgsmål om gerningsmændenes og tilskueres hensigter og handlemuligheder – 
og dermed ansvar. 

Under diskussionerne i forbindelse med forberedelserne af denne håndbog spurgte 
mange elever om paralleller mellem historisk viden og den nuværende situation. 
Italienske elever nævnte behovet for at aktualisere undervisningen og de princip-
per, de lærte om ved at studere et emne som holocaust, for at kunne håndtere 
emner, der handler om behandling af minoriteter og migranter. Danske elever, der 
havde lært om holocaust, udtrykte også interesse for flere sammenlignende studier 
med fokus på nutiden og de processer, som opstår under forskellige folkedrab, 
fx umenneskeliggørelse. 

Facing History and Ourselves
Facing History and Ourselves er en 
organisation, der engagerer elever 
i undersøgelser af forskellige former for 
konflikter mellem grupper for at udvikle 
mangfoldige perspektiver, kritisk 
tænkning og moralsk beslutningstagen. 
Det er undervisningens mål at 
stimulere til refleksion over årsager til 
og konsekvenser af fordomme, 
diskrimination og gruppevold. Facing 
History and Ourselves anvender 
eksempler fra forskellige tidsperioder 
og geografiske områder med fokus på 
holocaust. De tilbyder undervisnings-
planer, studievejledninger og 
uddannelsesforløb for lærere:  
www.facinghistory.org.
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Steder og museer i Europa 
De fleste europæiske lande har 
institutioner, som har til opgave at 
bevare erindringen om ofrene for 
holocaust og andre naziforbrydelser og 
undervise om det nazistiske diktatur og 
Anden Verdenskrig. Mange af disse 
institutioner er tidligere koncentrati-
ons- og udryddelseslejre. Andre er 
steder og bygninger, der på forskellig 
vis har forbindelse til nazitiden. Anne 
Franks Hus i Amsterdam, hvor Anne 
Frank og hendes familie skjulte sig, er et 
eksempel. Et andet er Wannseekonfe-
rencens Hus (Haus der Wannsee-
Konferenz) i Berlin, hvorfra forvaltnin-
gen af ”slutløsningen” (Endlösung), dvs. 
mordet på de europæiske jøder, blev 
koordineret. I nogle lande findes 
museer, der er placeret på steder, som 
ikke har nogen direkte forbindelse til 
holocaust, fx Forum för levande historia 
i Sverige og Imperial War Museum 
i Storbritannien.
Mange af disse institutioner tilbyder 
udstillinger og undervisningsprogram-
mer. Der er ofte mulighed for at få en 
guidet rundvisning eller deltage i en 
kort workshop. En række institutioner 
arrangerer også et- eller flerdageskur-
ser, hvor eleverne har mulighed for at 
arbejde mere aktivt og uafhængigt. 
For flere oplysninger om institutioner 
i Europa se www.memorial-museums.
net/WebObjects/ITF.

Hvert år besøger millioner unge europæere mindesteder og museer med forbindelse 
til holocaust og andre naziforbrydelser. Eksempelvis har statsmuseet Auschwitz-
Birkenau i Polen mere end 1,1 million besøgende om året, Anne Franks Hus i Hol-
land næsten en million besøgende om året, kz-mindestedet i Dachau i Tyskland ca. 
800 000 besøgende om året og Theresienstadt-mindestedet i Den Tjekkiske Re-
publik, Shoah-mindestedet i Frankrig og Mauthausen-mindestedet i Østrig hver 
omkring 200 000 besøgende om året. 

På mange mindesteder og museer er over halvdelen af de besøgende under 18 år. 
De fleste kommer i forbindelse med deres skolegang. Undervisning om holocaust er 
obligatorisk i mange lande, og nogle regeringer anbefaler tillige at besøge historiske 
steder. 

Besøg på de oprindelige steder og historiske museer gør ofte et dybt indtryk på 
eleverne. I mange tilfælde bliver selve stedet et tvingende bevis på de ting, man har 
lært i skolen. Det giver også mulighed for en afklaring og en oplevelse, som ikke kan 
opnås på nogen anden måde som fx den enorme geografiske udstrækning af udryd-
delses- og koncentrationslejren Auschwitz-Birkenaus eller den meget begrænsede 
størrelse på udryddelseslejren Belzec, der ligesom Auschwitz ligger i Polen. En sådan 
oplevelse giver indblik i en række aspekter af folkedrabets organisation og standar-
delementer. Auschwitz-Birkenau havde forskellige funktioner og udviklede sig over 
tid fra koncentrationslejr til kombineret koncentrations- og udryddelseslejr. I udryd-
delseslejren Belzec forventede man derimod helt fra starten, at ingen skulle overleve 
et døgn, så der var kun behov for få bygninger. 

Undervisningssituationen på historiske steder og museer er på mange måder 
forskellig fra undervisningssituationen i et klasseværelse. Mindesteder og museer 
giver unikke muligheder for undervisning. Eleven kan udforske stedet og de spor, der 
er efterladt i form af genstande og bygninger. Eleverne kan se udstillinger, studere 
originale dokumenter og besøge mindesmærker. 

Fokus på stedets historie
Ved besøg på det oprindelige sted lægges vægten normalt på netop det sted med de 
fakta, historier og individer, der knytter sig hertil. Ved gruppediskussioner gennemført 
i ni europæiske lande påpegede både elever og lærere, at det er vigtigt at koncentrere 
sig om stedets historie under selve besøget. Det er derfor vigtigt, at læreren forbereder 
eleverne før besøget, så de kan sætte stedet ind i den korrekte historiske sammenhæng 
og også kan reflektere over menneskeretsspørgsmål i forbindelse hermed.

Et aspekt, som eleverne fremhæver, er risikoen for, at besøget blot bliver et ritual. Hvis 
eleverne ikke forstår, hvorfor de er der, og hvad der forventes af dem, kan et besøg til 
et oprindeligt sted som en tidligere koncentrationslejr blive en negativ oplevelse.

En oplevelse, der gør en forskel
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Et andet aspekt, som både elever og lærere bragte på bane, var den begrænsede tid 
til at besøge museer og historiske steder. De fleste besøg er korte – sædvanligvis blot 
nogle få timer. I betragtning af at besøget kan være en af de få anledninger under 
deres uddannelse, hvor eleverne konfronteres med vanskelige etiske og moralske 
spørgsmål om døden, medfølelse, ansvar og ondskab, er forberedelse og opfølgning 
af afgørende betydning. Det er vigtigt for eleverne, at de er i stand til at vurdere op-
levelsen og drage deres egne konklusioner. Det kræver tid, og læreren bør planlægge 
besøget i overensstemmelse hermed.

Hvert år besøger over 1 million mennesker statsmuseet 
Auschwitz-Birkenau, én af hundredvis af institutioner i 
Europa, der mindes og underviser om Holocaust og andre 
forbrydelser begået af Nazityskland og dets 
samarbejdspartnere. 

(Foto: Corbis) ”Et besøg på et historisk sted kan 
give en fornemmelse af omfang, 
organisation og detaljer.”
– Lærer, Storbritannien

En rejse tilbage i tiden – en lære for fremtiden Håndbog for lærere
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Et studiebesøg på et historisk sted eller museum supplerer og beriger den almindelige 
klasseundervisning, men den erstatter den ikke. Lærere kan bestemme og kontrollere, 
hvordan besøget passer ind i undervisningsplanen, og hvordan det kan hjælpe 
gruppen til at opnå de fastsatte mål. Derfor er det vigtigt at planlægge målene 
i god tid før besøget og at tilrettelægge det nødvendige forberedende og opfølgende 
arbejde. Også det undervisningsmæssige formål kan have indflydelse på valg af sted 
eller museum for besøget.

Før besøget
Et besøg til et mindested fokuserer på netop dette sted og det der skete der. 
Hovedvægten er på stedets historie, dets fortid og de enkeltpersoner og 
begivenheder der knytter sig til det. Selvom elevgruppen får en kort, generel 
introduktion til nazitidens historie og holocaust på stedet, er den sædvanligvis 
temmelig kortfattet. Derfor er det vigtigt, at eleverne før besøget har forstået den 
generelle historiske sammenhæng, det pågældende steds kontekst, og hvordan 
det har forbindelse til andre steder. For eksempel er en koncentrationslejr, der er 
bygget for at terrorisere fangerne og udtømme deres livsvilje gennem slavearbejde 
under ubærlige forhold, forskellig fra en udryddelseslejr og en arbejdslejr. 
Udryddelseslejren blev planlagt og opført udelukkende med det formål at myrde 
dem, der blev anbragt der. Arbejdslejren blev bygget, så den kunne rumme mange 
mennesker, der blev sat til at udføre tvangsarbejde. 

Det er også vigtigt, at lærerne tager højde for at der er visse holocaust-relaterede 
steder, især de lokaliteter, hvor forbrydelserne rent faktisk fandt sted, som børn 
under en bestemt alder ikke bør besøge. Før besøget skal de unge have undervisning 
i holocausts historie for at kunne forstå det, de ser, og reflektere over det. Minde-
steder og museer giver normalt oplysninger om den minimumsalder, der gælder for 
deres besøgende.

Hvis undervisningsformålet har fokus på et specielt emne, er det vigtigt for eleverne 
at have forstået, hvordan det pågældende sted eller den pågældende institution er 
forbundet med emnet. Hvis fokus fx er på politisk undertrykkelse, kan koncentrati-
onslejren Buchenwald i Tyskland være et oplagt sted at besøge, da politiske fanger og 
Jehovas Vidner m.fl. blev interneret her. 

Hvis man besøger et sted i et land, hvor der tales et fremmed sprog, bør man for at 
opnå maksimal forståelse forsøge at få en underviser eller guide, som taler elevernes 
modersmål. Hvis det ikke er muligt, skal man under besøget tjekke, om eleverne har 
forstået hovedelementerne korrekt. 

På de oprindelige steder og museer vil eleverne formentlig opleve originale dokumenter 
og historisk materiale, som kan indeholde propaganda eller ideologiladede elementer. 
Eleverne skal forberedes, så de kan læse disse elementer kritisk og forstå dem – og så de 
kan skelne mellem historisk oplysning og historiske genstande.

At strukturere besøget  
på et mindested

Materiale til forberedelse
Nogle institutioner tilbyder 
forberedelsesmateriale, som elever 
og lærere kan anvende. Schloss 
Hartheim i Østrig, et slot hvor 
personer med handicap som en del 
at det såkaldte ’Eutanasiprogram’ 
blev myrdet fra 1940, fremsender en 
dvd med fem kortfilm, som eleverne 
kan se før besøget. Filmene beskriver 
livet i Østrig i dag for personer med 
handicap, fx ved at bede fem 
personer rejse med offentlige 
transportmidler til mindestedet. 
Imperial War Museum i London 
sender også skoler en video, som 
beskriver jødernes liv i Europa før 
holocaust. Andre steder stiller et 
omfattende undervisningsmateriale 
til rådighed. Det kan også findes 
bøger, forskningsmateriale, kort, 
fotokopier af dokumenter, 
undervisningsplaner, billeder m.v., og 
det er derfor en god idé at tjekke 
mindestedernes hjemmesider før 
besøget. 
En anden måde at forberede besøget 
på er ved at læse vidnesbyrd fra 
overlevende, der er forbundet med 
det pågældende sted. Nogle gange 
kan den institution, man vil besøge, 
hjælpe med at finde den type 
materiale. Det er en god idé at tage 
kontakt til stedet før besøget og 
bede om den form for materiale og 
råd om, hvordan man bedst 
forbereder eleverne.
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Fokus under besøget
Læreren og eleverne bør sammen beslutte, hvordan besøget kan integreres i det valgte 
undervisningstema. De fleste institutioner er åbne for at diskutere særlige behov 
forud for besøget eller tilbyder forskellige standardbesøg. Det vil være en hjælp for 
den guide, der modtager gruppen, at kende elevernes vidensniveau, besøgets rolle 
i undervisningsforløbet (som indledning, midtvejs eller afsluttende element) samt 
hvad forventningerne er. 

Når eleverne ankommer til mindestedet eller museet, vil deres indtryk naturligvis 
blive domineret af, hvad den pågældende institution har valgt at lægge vægt på. For 
at sikre at eleverne føler sig trygge og forberedte, er det vigtigt for dem, at de ikke 
blot forstår den historiske sammenhæng, men også hovedformålet med netop dette 
besøg. Det kan være at studere en særlig del af den pågældende historiske periode, 
at følge individuelle personers historier og tragedier eller at knytte forbindelse til det 
skolearbejde, der ligger før besøget.

Efter besøget
Ud over at have mulighed for at dele deres oplevelser, skal eleverne efter besøget 
være i stand til at knytte oplevelserne til det tema, der arbejdes med i klasseunder-
visningen. Opfølgende arbejde og eftertanke vil sætte eleverne i stand til at udvikle 
og bedømme den viden og de holdninger, de havde, da de påbegyndte arbejdet. 
Det hjælper dem til at styrke deres viden, samtidig med at det også giver dem et vist 
perspektiv på, hvorledes deres egen viden og eventuelle nye spørgsmål har udviklet 
sig. For at fremme fortsat læring er det også vigtigt at være i stand til at bearbejde de 
stærke følelsesmæssige oplevelser, som den slags besøg ofte giver anledning til. 

En ekskursion opfylder mange 
funktioner, bl.a. en uddybning af 
den læring og de diskussioner, der 
fandt sted i klasseværelset inden 
besøget. En god forberedelse er 
en fordel for både elever, lærere 
og guider ved institutionerne. 

(Foto: Scanpix)
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Elevernes aktive deltagelse er af afgørende betydning for effektiv undervisning 
i menneskerettigheder. Det fordrer en aktiv og kritisk tilgang at undervise i dette 
emne, samt at man er forberedt på at engagere sig i diskussioner. Det er vigtigt, at 
selve undervisningen er i overensstemmelse med filosofien bag menneskerettighe-
derne, dvs. demokratisk og ikke-autoritær.

Undervisning i menneskerettigheder har til formål at bidrage til såvel forståelse som 
anvendelse af menneskerettighederne, mens undervisning om holocaust er et videns-
område, som sigter mod forståelse snarere end handling. Man kan derfor betragte 
de to områder som komplementære, hvor undervisning om holocaust bidrager til 
forståelse af menneskerettighederne, og hvor undervisning i menneskerettigheder 
giver et handlingsorienteret perspektiv til ens viden om og forståelse af historien. 

I diskussioner med lærere og elever i forbindelse med denne håndbog gav begge 
grupper udtryk for den holdning, at studier af holocaust vil få særlig betydning, hvis 
de bliver forbundet med emner, der har at gøre med grundlæggende menneskeret-
tigheder. At knytte holocaust til undervisning i menneskerettigheder imødekommer 
rent faktisk en ægte interesse og opfylder et reelt behov.

Tværfaglig tilgang
Ved at vælge at forbinde holocaust og menneskerettigheder har underviseren valgt en 
tilgang, der inddrager flere fag end historie. Styrken i den tværfaglige tilgang ligger 
i at bringe viden, perspektiver og metoder fra flere forskellige områder sammen for 
at skabe ny grundlæggende viden og forståelse, som er dybere end den indsigt, man 
kan opnå ved at studere emnerne hver for sig. En sådan tilgang er nødvendig for 
at undersøge, hvordan holocaust har påvirket tidligere og nuværende generationers 
forståelse og respekt for menneskerettighederne.

Udviklingen i Tyskland i årene op til holocaust er et eksempel på, hvorledes nogle 
grupper blev nægtet forskellige menneskerettigheder, og bibringer dermed en forstå-
else af betydningen af disse rettigheder. Selve folkedrabet er bevis for, at nogle men-
nesker er i stand til at fratage andre alle deres rettigheder – herunder retten til livet. 

Ifølge UNESCO, FN’s Organisation for Uddannelse, Forskning og Kultur, har 
undervisning om menneskerettigheder flere forskellige mål:

•  At udbrede kendskab til menneskerettighederne og de mekanismer, der beskytter 
dem

•  At udbrede kendskab til hvordan man kan beskytte, opretholde og anvende 
menneskerettighederne

•  At skabe den nødvendige holdning og adfærd for at opretholde menneskerettig-
hederne for alle medlemmer af samfundet

Undervisning i menneskerettigheder er ofte universel, nutids- og fremtidsorienteret – 
og praktisk. Historiske eksempler bruges somme tider til at vise menneskerettighe-
dernes betydning, men det er usædvanligt at studere den historiske sammenhæng 
i detaljer. Menneskerettighederne udgør i sig selv et vidensområde, som dækker flere 
fag fx etik, filosofi, sociale studier, historie m.v. 

”Hvad er menneskelig 
værdighed?”
Når man besøger et historisk sted, 
som er forbundet med alvorlig 
brutalitet, understreger stedets 
historie og elevens indtryk 
betydningen af individets 
rettigheder.
For at styrke forståelsen af hvad 
menneskerettigheder indebærer, 
kan eleverne i den indledende fase 
blive bedt om at skrive korte stile 
om vigtige koncepter eller idéer. Det 
kunne være emner som: ”Hvad er 
menneskelig værdighed?”, ”Hvad 
betyder det, når vi siger, at alle 
mennesker skal have lige stor 
værdi?” og ”Hvad betyder ansvar?”. 
Når gruppen under besøget på 
mindestedet befinder sig i situatio-
ner eller på steder, som viser volden, 
kan det være passende at læse 
nogle af elevernes egne tanker. 
Hermed skiftes der fokus fra guiden 
og læreren til eleverne selv. Hermed 
bliver deres ord og tanker knyttet til 
mindestedet. Når man diskuterer 
disse rettigheder og forpligtelser, er 
det vigtigt, at eleverne får mulighed 
for frit at udtrykke deres egne tanker 
og spørgsmål. Det mindsker risikoen 
for en kunstig dialog, hvor eleverne 
blot siger, hvad de tror, der forventes 
af dem, snarere end at udvikle 
dybere forståelse og engagement.
Det kræver forberedelse, hvis 
dialogen skal være åben og 
fordomsfri. Læreren kan drøfte 
værdien af denne form for dialog 
med eleverne. Eleverne skal være 
opmærksomme på, at emnet er 
følsomt, men ikke være bange for 
det. Læreren bør ikke påtvinge dem 
en dialog, da det kan opfattes som 
manipulation.
Efter besøget kan lærerne bede 
eleverne genlæse de tekster, de 
tidligere har skrevet, og overveje, 
hvorvidt og hvordan deres 
opfattelse og holdninger har – eller 
ikke har – ændret sig ved besøget. 

Holocaust og menneskerettigheder 
som undervisningsemne
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Omvendt skal undervisning om holocaust først og fremmest handle om at undersøge 
og forsøge at forstå og forklare denne del af historien. Hvis den skal give nogen me-
ning, er det afgørende, at fortiden ikke formes for at tjene nogen form for moralsk, 
politisk, social eller ideologisk dagsordens behov. Det er ofte historielærere, der har 
ansvar for at undervise om holocaust. For dem er det vigtigt at beskrive, fortolke og 
studere den historiske sammenhæng, hvor holocaust fandt sted, men det er mindre 
selvindlysende at forbinde holocaust med menneskerettigheder.

Mens faget historie kan understøtte forståelsen af, hvordan menneskerettighederne 
har udviklet sig, er der brug for flere fag for at undersøge deres betydning i vores 
samfund. Ved at kombinere historie med litteratur, kunst og filosofi får eleverne mu-
lighed for at udforske, hvordan mennesker i forskellige sammenhænge har beskrevet 
og forstået de centrale dele af menneskerettighedsområdet.

Menneskerettighederne spiller en vigtig rolle i de europæiske landes identitet og 
sociale struktur. Overholdelse af menneskerettighederne varierer imidlertid, og men-
neskerettighederne er ikke altid ubestridte eller åbenbare. Ligesom demokratiet skal 
de altid beskyttes, og deres betydning skal gøres tydelig.

Som historisk begivenhed har holocaust på flere måder haft indflydelse på hele 
Europa. I Europa er holocaust derfor et naturligt udgangspunkt for at konkretisere 
menneskerettighederne og gøre dem synlige.

Mindepladen i Buchenwald er altid opvarmet til 
37° C for at repræsentere den menneskelige 
kropstemperatur. 

(Foto: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora)

Menneskerettigheder 
i Buchenwald
Buchenwald-mindestedet i Tyskland 
giver eleverne mulighed for at 
gennemføre en projektdag med titlen 
”Menneskerettigheder”. Formålet er at 
fremhæve udstødelse og diskrimination 
som et socialt fænomen i lejren og 
dermed skabe en forståelse for 
menneskerettigheder i vores tidsalder.
Deltagernes egen identitet danner 
udgangspunkt for en kritisk undersø-
gelse af historien. Mangfoldigheden 
i gruppen – og i samfundet – og dens 
sociale signifikans undersøges under 
metodisk vejledning. Derefter følger en 
diskussion af de universielle aspekter 
ved menneskerettighederne og af de 
ideologier, der truer menneskerettighe-
derne, ud fra et historisk og aktuelt 
perspektiv. 
Overtrædelsen af menneskerettigheder 
er det væsentligste aspekt ved 
præsentationen af den tidligere 
koncentrationslejr. I løbet af dagen får 
deltagerne lejlighed til på de historiske 
steder at undersøge emner såsom 
nationalsocialisternes arrestations- og 
fængslingssystem, offergrupper, 
gerningsmændenes selvopfattelse eller 
Weimar-borgernes forhold til 
koncentrationslejren. Undersøgelsen 
kan foregå på stedet, i arkiverne, på 
biblioteket og ved digital 
dataindsamling.
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Lokale spor – Sverige som 
eksempel
Holocaust var verdensomspæn-
dende og har derfor efterladt spor 
i store dele af verden. Disse spor er 
selvfølgelig mest tydelige i de 
områder, hvor myrderierne fandt 
sted, men de findes også i lande, 
som ikke var direkte berørt af 
holocaust. Studier af lokale spor kan 
give eleverne viden deres eget 
lokalsamfunds rolle og forbindelse 
til begivenhederne.
Da landene og befolkningernes 
oplevelser var forskellige, er der 
også forskel på de lokale spor. Der er 
fx enorm forskel mellem Polen, som 
blev besat og ødelagt og hvor 
nazisterne byggede udryddelseslej-
rene, og Sverige som erklærede sig 
neutral. I Sverige var der ingen 
koncentrationslejre og heller ikke 
deportationer. Alligevel kan man 
selv i Sverige finde mange lokale 
forbindelser − rapporter i lokalaviser, 
flygtninge der ankom i forskellige 
perioder eller blev nægtet ophold 
i landet, og svenske firmaer som 
anvendte fanger fra koncentrations-
lejre i deres underafdelinger.
Det har været en værdifuld øvelse 
for svenske elever at læse en 
lokalavis fra begyndelsen af 
november 1938, da ”Krystalnatten” 
fandt sted. Normalt er begivenhe-
den beskrevet ganske detaljeret. 
Selvom det er 70 år siden, kan den 
slags artikler, som beskriver det 
samfund, som eleverne selv lever i, 
skabe en følelse af nærhed. Eleverne 
oplever, at folk blev konfronteret 
med det, der skete i Tyskland i 1938.

”Da vi var i Majdanek, forstod jeg, at det var virkelighed. Det gjorde jeg måske også 
før, men ikke på samme måde.” Elev, 15 år.

Lærere, der har haft elever med til steder med forbindelse til holocaust, vil formentlig 
genkende denne reaktion. Besøgene gør et stærkt indtryk på mange elever, og de 
føler, at deres forståelse af begivenhederne er blevet større.

En følelse af noget autentisk, fx nærhed, virkelighed og ægthed, er almindelig ved 
besøg til mindesteder med forbindelse til holocaust. Folk forventer ofte en speciel, 
stærk og følelsesladet oplevelse. 

Autenticitet er en blanding af viden, forventninger og erfaring. Et historisk 
mindesteds autenticitet stammer fra den viden, at ”virkelige” historiske begivenheder 
en gang fandt sted her. Det er forventningen om, at stedet kan give et indtryk af, 
hvad der skete i fortiden, og det er oplevelsen af, hvordan det føles at være der og 
blive konfronteret med historiske genstande. 

Autenticitet kræve en vis forudgående forståelse af, hvad man ser. Autenticitet 
findes ikke som et metafysisk fænomen uafhængigt af den, der ser det. Det er det, 
at de enkelte og gruppen ser genstanden/stedet/historien, som giver den betydning. 
Denne individuelle evne til at opleve autenticitet er en kendsgerning, som kan 
bruges til at styrke undervisningen. I denne sammenhæng kan man anvende 
begrebet ”didaktisk autenticitet”. 

Didaktisk autenticitet er et resultat af lærerens bevidste styrkelse af et 
undervisningselement ved at bruge et sted eller en genstand til at gøre indholdet 
mere håndgribeligt, så man kan berøre genstanden fysisk eller på anden måde 
påvirke iagttageren følelsesmæssigt.  

Autenticitet kan imidlertid også misbruges. Eleverne kan modtage fejlinformationer, 
man kan anvende genstande, der ikke er historiske, og nogle elementer kan blive 
forstærket, så billedet bliver unuanceret. Det følelsesmæssige kan blive dominerende, 
uden at der reelt bliver overført viden.

Didaktisk autenticitet i praksis
De historiske steder, vi besøger i dag, er ikke ens og fremkalder ikke de samme 
følelser, som de gjorde under holocaust. Vores evne til at forestille os, hvordan stedet 
har set ud eller føltes før i tiden, varierer fra person til person. Og selvom denne 
forestilling eller følelse aldrig kan komme blot i nærheden af fortiden, som den 
var, kan den påvirke vores tanker og stimulere til eftertanke. Det kan læreren gøre 
lettere for eleverne ved at benytte historiske billeder af stederne under holocaust 
samt vidnesbyrd og andre tekster, der beskriver begivenhederne der, og hvordan folk 
oplevede disse begivenheder. Billeder og tekster kan forstærke det indtryk, som selve 
stedet og beliggenheden giver og kan rodfæste teksternes indhold. Det er vigtigt at 
anvende illustrationer og tekster, som viser noget, der stadig kan ses på stedet eller 
kan opfattes på anden vis. 

Autenticitet – en følelse af 
noget ægte
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Navne på muren fortæller 
Nedenstående aktivitet blev skabt af Paul Salmons på Imperial War Museum 
i London.

Uden for Kaunas i Litauen står Fort IX, en forsvarsbygning fra begyndelsen af 
1900-tallet, som under holocaust blev anvendt som henrettelsesplads. Jøder blev 
bragt til Fort IX fra flere forskellige steder i Europa og henrettet ved skydning. 
I den forholdsvis korte tid fra de ankom og til de blev henrettet, blev nogle få af 
ofrene holdt indespærret i det gamle fort. Nogle franske jøder, der var deporteret fra 
Drancy, kradsede deres navne, hjembyer og andre oplysninger ind i cellevæggene, 
hvor de i dag stadig kan ses.

Disse navne bærer vidnesbyrd om identiteten på de mennesker, der blev bragt hertil, 
og om de steder, de kom fra. Eleverne kan sammenligne navnene på væggene med 
selve deportationslisterne for at se, hvorvidt datoer, steder og navne stemmer overens. 
I mange tilfælde vil de opdage forskelle mellem datoer, stavemåde og steder. Det er 
et udmærket udgangspunkt for eleverne at undersøge, hvilke navne på deportations-
listerne der stemmer med navnene på væggene, og for at overveje, hvordan forkerte 
kilder til information kan opstå. 

Man kan også bede eleverne om at finde fotografier af de mennesker, de har 
identificeret på væggenes graffiti. En lille montre i rummet indeholder fotografier 
af nogle af de deporterede, og man kan finde et par stykker af dem, der kradsede 
deres navne på væggen. En sådan søgen kan være meget motiverende, og eleverne 
kan opnå en følelse af succes i søgeprocessen. Efter øvelsen kan et generelt emne 
for diskussion være, hvorfor de deporterede mon skrev deres navne på væggene, og 
hvorvidt elevernes egen indsats for at tolke disse navne kunne være noget af det, de 
deporterede ville opnå, dvs. at de ikke ønskede at forsvinde sporløst.

Graffiti i Fort IX, Litauen, kradset ind i 
cellevæggene af deporterede jøder fra 
Drancy, Paris, få timer inden henrettel-
sen af dem. 

(Foto: Olivia Hemingway)

At undersøge kunst på 
mindestederne
På de fleste mindesteder er der 
kunstneriske installationer, som viser 
forskellige perspektiver af stedets 
historie. Disse installationer er et 
godt udgangspunkt for at inddrage 
menneskerettighedsspørgsmål.
I de 60 år, der er gået siden Anden 
Verdenskrigs afslutning, er der skabt 
installationer i forskellige historiske 
sammenhænge, som repræsenterer 
forskellige fortolkninger af fortiden. 
Ofte afslører de mere om den tid, de 
er skabt i, end om de begivenheder, 
de refererer til. Installationerne kan 
ofte hjælpe eleverne til at forstå og 
fortolke, hvordan historien 
præsenteres på forskellige 
tidspunkter og i forskellige 
sammenhænge. For eksempel er der 
forskel på de værker, der lægger 
vægt på den ideologiske kamp, og 
de der fokuserer på den enkeltes 
lidelser. Der er også forskel mellem 
de værker, som søger at bringe den 
enkeltes værdighed tilbage, og de 
der viser ofrene som en anonym 
masse. 
En installation kan fortolkes ud fra 
nogle få simple spørgsmål, eller man 
kan bruge timer på at gå i detaljer. 
Det er et godt udgangspunkt at 
bede eleverne finde ud af, hvor 
gammel installationen er, hvem der 
skabte det og i hvilken sammen-
hæng samt identificere, hvad der er 
dens centrale fokus. Man kan så 
fortsætte med at diskutere elevernes 
egen situation i dag og deres syn på 
såvel installationen som historien. Til 
denne øvelse vil det være en fordel 
at samarbejde med faget billed-
kunst. Når eleverne har analyseret 
flere installationer, kan man bede 
dem om selv at lave en installation. 
Det kan med fordel omfatte en 
opgave, som giver dem mulighed 
for at udforske forbindelserne 
mellem historien og vore dages 
menneskerettighedsspørgsmål.
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Opfattelsen af holocaust
I Vesteuropa domineres opfattel-
sen af holocaust i vidt omfang af 
Auschwitz-Birkenau og lejre 
i Tyskland som Dachau og 
Bergen-Belsen. En af grundene er, 
at medierne i denne del af Europa 
efter befrielsen fokuserede på 
koncentrationslejre i Tyskland. En 
anden grund er, at Auschwitz-
Birkenau, som var en kombineret 
koncentrations- og udryddelses-
lejr, havde flere overlevende end 
selve udryddelseslejrene. De 
overlevende fra Auschwitz, som 
blev overført til lejre længere vest 
på, blev befriet af de vestlige 
allierede eller slog sig ned 
i Vesteuropa efter krigen og 
fortalte om deres oplevelser. De 
nationale erfaringer fra tiden 
under holocaust havde også 
betydelig indflydelse på, hvordan 
mennesker i forskellige europæi-
ske lande fortolker og forholder sig 
til holocaust.
Det har betydet, at vi i dag 
i forskellig grad har et skævt 
billede af nazisternes terror, og af 
hvordan den påvirkede Europa. 
Flertallet af dem der blev myrdet, 
mistede livet i udryddelseslejrene 
Belzec, Sobibor og Treblinka og 
i de massenedskydninger, der først 
og fremmest blev gennemført i de 
nuværende baltiske stater, 
Hviderusland og Ukraine af 
’mobile dødspatruljer’, de såkaldte 
Einsatzgruppen. Der er meget få 
overlevende herfra. De fleste af 
dem, der blev myrdet under 
holocaust, kom fra lande 
i Østeuropa, og historierne om de 
få overlevende har sjældent nået 
de Vesteuropæiske lande. Vi ved 
stadigvæk meget lidt om deres liv 
før holocaust.
Uanset om man besøger et 
mindested i Øst- eller Vesteuropa, 
er det vigtigt at inddrage dette 
aspekt af holocaust.

Ordet ”folkedrab” fremmaner en række forskellige billeder i vores bevidsthed, og 
mange af dem kommer fra vores viden om holocaust. Undervisning om folkedrab 
skal fokusere på, hvad der egentlig skete, og på en analyse af hvordan det kunne ske. 
Det er imidlertid også vigtigt at se på resultaterne af folkedrab på langt sigt. 

Holocaust og Anden Verdenskrig resulterede i voldsomme demografiske forandringer 
i Europa. Et af nazisternes politiske mål var at skabe betingelser for og plads til 
et racistisk Utopia. Der blev udviklet og gennemført planer for udryddelse af en 
del forskellige etniske grupper for at skabe denne plads, hvilket skabte en række 
menneskelige og kulturelle ”tomrum”.

Nogle steder i Europa er der kun meget få levn tilbage af jødernes liv og 
forskellligartede kulturer. Mange steder er denne kultur blevet fuldstændigt udslettet. 
Det er svært at begribe disse tomrum, men hvis man tager sig tid til at lede efter spor 
af resterne af jødisk kultur, vil det udvide forståelsen af folkedrabets konsekvenser ud 
over selve konfliktperioden. 

Målet var total udryddelse
Man kan ikke forstå holocaust alene ud fra de voldelige metoder, der blev brugt 
dengang, for i de fleste tilfælde var de ikke et mål i sig selv. Gerningsmændenes 
hovedformål var total udryddelse af de grupper, som de søgte at udslette. Målet var 
et nyt system i Europa baseret på racistiske ideer, og etnisk udrensning var midlet.

En af måderne at følge den røde tråd i holocaust på er at besøge en by, hvor der før 
Anden Verdenskrig var en fremgangsrig jødisk befolkning, der blev udryddet. Besøg 
i svømmehaller som før var synagoger, en skov med en massegrav, men ingen spor af 
et mindesmærke, eller en overvokset gravplads fordi der ikke er nogen tilbage til at 
passe den, er altsammen oplevelser der giver en dybere forståelse af, hvad holocaust 
egentlig betød. 

Resultatet af denne tilgang bliver særligt stærk, hvis den fx anvendes i forbindelse 
med et besøg i en tidligere koncentrationslejr. Men hvis det ikke kan lade sig gøre 
pga. afstand, tidsrammer og økonomi, kan man anvende fotografier, tekster, kort og 
statistik i klasseundervisningen.

Hjemmesiden www.polin.org.pl/ giver god information og et rigt visuelt materiale 
om steder i Polen, hvor det jødiske liv blomstrede før Anden Verdenskrig.

I Tjekkiet er der startet et projekt kaldet ”Naboer der forsvandt” (www.zmizeli-
sousede.cz/aj/). Unge tjekker mellem 12 og 18 år leder efter oplysninger om jødiske 
indbyggere, som boede i deres eget kvarter før krigen. I 1939 boede der omkring 
1.180.000 jøder i det tidligere Tjekkoslovakiet, de fleste af dem side om side med 
ikke-jøder. Ved at interviewe overlevende og vidner fra Anden Verdenskrig og 
især søge i lokale arkiver og andre kilder prøver de unge at finde ud af, hvad der 
skete med disse mennesker, og de beskriver resultaterne på plakater, hjemmesider, 
i lokalaviser m.v. 

På vej til Auschwitz ser du måske 
ingenting – hvis ikke du ser godt efter

http://www.polin.org.pl/
http://www.zmizeli-sousede.cz/aj/
http://www.zmizeli-sousede.cz/aj/
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Denne øvelse vil hjælpe eleverne til at opdage en konsekvens af 
holocaust, som man ikke umiddelbart kan se.

Billedet viser det tidligere jødiske kvarter på Rhodos i Grækenland. 
Rhodos har en lang historie med jødisk-græske forbindelser. Indtil 
begyndelsen af 1900-tallet boede der næsten 4.000 jøder på øen, hvoraf 
halvdelen flygtede efter 1938, da de italienske fascister, der kontrollerede 
området, indførte antisemitisk lovgivning. Tyskland besatte Rhodos 
i 1943 og indførte ekstremt undertrykkende foranstaltninger overfor 
den jødiske befolkning, herunder vilkårlige henrettelser. I sommeren 
1944 blev 1700 jøder deporteret til koncentrations- og udryddelseslejren 
Auschwitz, hvoraf ca. 150 overlevede, og kun en håndfuld vendte tilbage 
til øen. I dag er der ikke flere jøder på Rhodos, og det gamle kvarter 
ligger midt i turistområdet. Hver uge går tusinder af turister gennem 
kvarteret uden at vide, at de går i Auschwitz’ lange skygge. For mange 
europæere har jødisk kultur i dag stærkere forbindelse til Auschwitz end 
til alle de jødiske kvarterer, som før fandtes i mange byer. De fleste af 
dem er nu glemt. Bed dine elever om at se på billedet og prøve at gætte, 
hvor det blev taget. Formålet med denne indledning er at få dem til at 
koncentrere sig om billedet snarere end om dit egentlige mål. Spørg 
dem, hvad de kan se af detaljer og temaer på billedet. Spørg dem så, 
hvad billedet ikke umiddelbart viser, dvs. ting man ikke kan se, men 
som ligger bag billedet.

”Adressaten ukendt”
City Gate – Theatre NN Centre arbejder med undervisning og 
bevarelse af kulturarv i Lublin, Polen. Lublin var gennem århund-
reder en by, hvor forskellige etniske og religiøse grupper mødtes. 
Katolikker, ortodokse kristne og jøder levede sammen. Polak-
ker, jøder, ukrainere, hviderussere, russere, armeniere og tyskere 
var naboer.

Centrets aktiviteter er knyttet til genoprettelse af mindet om 
jødernes liv i Lublin. Under Anden Verdenskrig gjorde den tyske 
besættelsesmagt Lublin til hovedkvarter for det østlige SS Distrikt. 
Det betød, at Lublin under holocaust var centrum for masseudryd-
delse af polske jøder. I 1939 boede der 42.000 jøder i byen, i dag er 
der færre end 50. Det tidligere jødiske kvarter er fuldstændig øde-
lagt. Bogstaverne NN i centrets navn står for de ukendte, tidligere 
jødiske beboeres navne.

Centrets projekt ”Breve til Ghettoen” har været i gang siden 2001. 
Lublins skolebørn skriver breve til jøder, som boede i deres by 
i tiden før holocaust. Børnene lærer om Lublins jødiske borgeres 
historie og skæbne og skriver breve til udvalgte repræsentanter. 
Brevene bliver sendt til de korrekte adresser, hvor de plejede at 
bo – men adressaten med det navn lever selvfølgelig ikke længere 
på adressen. De blev næsten alle myrdet. 

Når brevene kommer retur til afsenderen (børnene og deres 
forældre) stemplet ”adressaten ukendt”, højner det bevidstheden 
om tabet af det jødiske folk, deres hjem og kultur.

I 1998 indledte Centret et program kaldet ”Byens Store Bog”, som 
samler arkivmateriale vedrørende Lublins polsk-jødiske historie (fo-
tografier, mundtlige historier og dokumenter). En stadigt voksende 
dokumentarisk udstilling baseret på dette materiale viser dette 
aspekt ved Lublin, der før krigen var en multikulturel by.

Hvad der gik tabt på Rhodos

Et turistfoto af Rhodos. Intet på dette 
billede – eller på dette sted – viser, at 
dette engang var Rhodos’ jødiske 
kvarter med en 2 000-årig historie. 

(Foto: Christer Mattsson)
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Ofte er besøg på mindesteder og museer med forbindelse til holocaust forbundet 
med både viden og følelser. Tit føler eleverne sig triste, fulde af sorg eller vrede over 
de forfærdelige lidelser, som folk måtte udholde. Sådanne følelser kan føre til større 
engagement fra elevernes side, men nogle gange – hvis følelserne med vilje vækkes 
af lærere eller guider – kan de blive så stærke, at de blokerer for læringsprocessen og 
skræmmer eleverne. 

Et mindested eller et museum har den funktion at bringe historien ”tættere” på den 
besøgende. I virkeligheden er denne ”nærhed” en metafor for en emotionel oplevelse. 
De mennesker, der var der – ofre og gerningsmænd – er i realiteten ikke tættere på 
eleverne på et museum end i klasseværelset, selvom eleverne meget vel kan opleve det 
sådan. Denne følelsesmæssige reaktion kan give eleverne stor forståelse for emnets 
betydning og øge deres interesse for det og således stimulere læringen. 

Følelser spiller altid en rolle for læring – hvis eleverne føler afsky, lykke eller frygt, vil 
det påvirke undervisningssituationen. Neuropsykologisk forskning viser en sam-
menhæng mellem emotionel involvering og kognitiv læring. En vis grad af emotionel 
involvering er en forudsætning for langsigtet læring: Vi lærer mere om et emne, der 
interesserer os. Involvering kan også bygge på elevens tidligere oplevelser, lærerens 

 At bearbejde følelser
Det kan fremme indlæringen, hvis 
læreren hjælper eleverne med at 
bearbejde deres følelser i forbindelse 
med et besøg. På udstillinger og 
mindesteder er der nogle ting, fotos, 
historier eller bygninger, der gør større 
indtryk på en besøgende end på andre. 
Bed eleverne om at vælge en af de ting 
og beskrive den ved at skitsere eller 
tegne den eller skrive om den. På den 
måde kan eleverne hurtigt få afløb for 
deres følelser, og det vil ofte gøre det 
lettere at fortsætte til næste etape 
i læringsprocessen eller skifte til et 
andet emne. I det opfølgende arbejde 
efter besøget kan eleverne bruge deres 
tegninger eller noter til at genoplive 
minder fra besøget og forbinde dem til 
det emne, der drøftes i klassen. 

Stærke følelser under besøg på 
mindestederne

Det er lærerens rolle og ansvar 
at forberede gruppen på de 
forskellige følelsesmæssige 
reaktioner, der kan forventes at 
opstå under eller efter besøget. 

(Foto: Scanpix)
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Betydningen af et øjebliks 
eftertænksomhed
Bør der være en mindehøjtidelig-
hed? Det er noget, som både elever 
og lærere ofte spørger om før et 
besøg i en tidligere koncentrations- 
og udryddelseslejr. Et øjebliks 
eftertænksomhed kan være 
betydningsfuldt og vigtigt, men det 
kan også blive betragtet som en 
påtvungen oplevelse, der krænker 
ens integritet.
Det er ikke ualmindeligt, at eleverne 
føler sig utilpasse ved at se en 
udstilling med billeder af menne-
sker, som blev ydmyget eller myrdet. 
De kan selvfølgelig også opleve 
samme følelser, når de besøger de 
steder, hvor folk blev henrettet og 
begravet uden nogen form for 
værdighed. I så fald kan der være 
behov for at genoprette noget af 
ofrenes værdighed, og det kan fx ske 
ved at vise respekt og engagere 
sig – måske ved at tænde et lys, læse 
et digt eller synge en sang. I et 
projekt i Litauen blev eleverne bedt 
om at samle sten og skrive navnet 
på en person, der blev myrdet under 
holocaust. Stenene blev så samlet 
i en bunke som et mindesmærke. 
Det er hovedsagelig lærerens ansvar 
at drøfte spørgsmålet og spørge 
eleverne, om de vil føle sig tilpas ved 
en ceremoni. Det er vigtigt, at 
eleverne har en vis kontrol over 
situationen og mulighed for ikke at 
deltage. Hvis læreren ikke drøfter 
muligheden af et øjebliks eftertænk-
somhed, kan eleverne tro, at det er 
upassende eller ikke tilladt. Husk at 
spørge museet/stedets personale 
om hvad der er tilladt.

personlige involvering og selvfølgelig selve emnet. Et besøg på et historisk mindested 
for holocaust eller et museum vil for mange elever vise sig at være en stærk oplevelse. 

Manglende kendskab til fortolkning af emotionelle reaktioner
Det er normalt for eleverne at beskrive disse emotionelle oplevelser ved besøg på 
mindesteder og museer, og de vil selvfølgelig gøre det på forskellig måde. I andre 
undervisningssammenhænge diskuterer eleverne normalt ikke deres emotionelle 
reaktioner på et emnes indhold. De er derfor ikke vant til at fortolke hverken deres 
egne eller deres venners reaktioner. 

De elever, der deltog i de diskussioner, der blev gennemført, før denne håndbog 
blev lavet, fortalte, at de følte sig under pres, når deres emotionelle reaktioner blev 
undertrykt af lærere, guider eller deres venner, eller når de følte, at man forventede 
en særlig reaktion fra dem. Den slags undertrykkelse kunne føre til, at eleverne 
viser en uønsket form for opførsel, som de selv bagefter havde svært ved at forklare, 
eller som de følte sig flove over. De fniste, blev distraherede eller forsøgte på andre 
måder at skjule deres egne eller deres venners reaktion. Andre strategier kunne være 
at fokusere på tekniske detaljer for på den måde at lægge afstand til situationer, der 
fremkaldte sorg. 

Efter et besøg sagde nogle af eleverne fx: ”Jeg forstår ikke hvorfor, men jeg kunne ikke 
græde” i en tone, der antyder, at de har gjort noget galt. Det er vigtigt at gøre dem 
det klart, at de ikke er dårlige mennesker, hvis de ikke på nogen måde føler sig berørt. 
Man skal også forklare dem, at de måske ikke føler noget særligt overhovedet. Den 
slags advarsel kan forhindre, at eleverne føler sig skyldige, hvis de reagerer sådan.

Som lærer er det vigtigt at overveje, både hvordan folk vil forholde sig til besøgets 
følelsesmæssige indhold, og at være opmærksom på, at man ikke kan forudsige, hvor-
dan det vil gå. Det kan være nyttigt at diskutere tingene med eleverne før besøget 
og evt. blive enige om nogle regler, som kan gælde. Det kan hjælpe eleverne, hvis de 
før besøget har overvejet, at det måske ikke vil være let for dem at affinde sig med de 
forventninger, der knytter sig til at sted, som repræsenterer resultatet af anti-humani-
stiske ideologier, og hvor der skete skrækkelige forbrydelser. Eleverne skal også være 
opmærksomme på, at nogle historiske steder også er begravelsespladser, som fortjener 
respekt, og at visse former for opførsel kan være generende for andre besøgende.  

Som lærer vil du måske også gerne selv forberede dig på dine egne reaktioner og 
beslutte, i hvor høj grad eleverne skal have del i dine egne følelser. Det afhænger na-
turligvis især af dig selv, dit forhold til eleverne og din egen undervisningssituation. 

”Det var følelser, der åbnede op 
for at forstå menneskene bag disse 
forbrydelser.”
– Elev, Danmark



38

En rejse tilbage i tiden – en lære for fremtiden Håndbog for lærere

Under holocaust blev der myrdet omkring seks millioner jøder. Over end en million 
mennesker døde i Auschwitz-Birkenau. Halvfems procent af de jødiske børn i det na-
zistiskbesatte Europa blev dræbt eller døde som følge af de forhold, de blev udsat for.

Statistikkerne er overvældende og svære at fatte, men de er vigtige for at forstå 
holocausts enorme indflydelse på Europa og på de grupper, der blev ramt af nazi-
sternes udryddelsespolitik. Samtidig er det vigtigt at forstå og vise, at der bag hvert 
eneste tal fandtes en person med et navn, alder, tanker, følelser, familie og venner. 

Som et forspil til det, der ender som folkedrab, starter undertrykkelse med at 
de fremtidige gerningsmænd definerer ofrene som tilhørende særlige kategorier. 
Placeringen af grupper i forskellige kategorier bygger ofte på en lang forhistorie, 
hvor stigmatiserede grupper redefineres i overensstemmelse med gerningsmændenes 
ideologi og hensigt. Det næste skridt består i at af-individualisere folk i offergrup-
perne. I stedet for individer med forskellige karakteristika, behov og livsstil bliver de 
betragtet som en homogen gruppe. 

Når individet forsvinder
I 1938 blev alle tyske jøder ved lov påtvunget et ekstra mellemnavn bestemt af 
nazisterne – ”Sara” til kvinder og ”Israel” til mænd. Når de deporterede ankom til 
Auschwitz-Birkenau, fik de et nummer, som blev tatoveret på deres arm – de blev 
navnløse. De blev klippet, frataget deres eget tøj og fik alle den samme slags fængsels-
uniform. Det blev sværere at se forskel på de enkelte personer. De blev en masse. Til 
slut blev ofrene begravet i massegrave – eller slet ingen grav – og havde fuldstændig 
mistet deres individualitet.

Til en vis grad var denne af-individualisering allerede startet længe før den proces, 
der umiddelbart førte til folkedrabet, nemlig med historien om stigmatisering af 
mennesker og opfattelsen af dem som en gruppe med fælles karakteristika. Nazi-
sternes politik for af-individualisering af jøder og af andre som de klassificerede som 
jøder, bygger på dette grundlag – og selv om politikken ikke i forvejen var fuldstæn-
dig planlagt, førte det ene skridt til det næste. Skønt det ikke var den oprindelige 
hensigt, gjorde processen gerningsmændenes forbrydelser lettere, fordi de følte en 
stor afstand mellem sig selv og ofrene. 

Mentalt fokuserede gerningsmændene også på de negative karakteristika, der 
knyttede sig til den gruppe, de fjernede. En måde at gøre dette på er at umenne-
skeliggøre ofrene. For eksempel bliver grupper af ofre nogle gange sammenlignet 
med dyr. Under holocaust blev jøder sammenlignet med rotter og skadedyr. Der er 
rapporteret om lignende tilfælde af umenneskeliggørelse i forbindelse med andre 
folkemord, f.eks. blev tutsier beskrevet som kakerlakker før og under det folkedrab 
i Rwanda, der blev udført på dem, og som førte til det systematiske massemord på 
omkring 800.000 tutsier. 

Set ud fra et indlæringsperspektiv kan det være en god idé at bruge enkeltpersoners 
historier. Det kan være lettere for eleverne at fordøje de eksisterende data om en en-
keltperson og på baggrund heraf videreudvikle deres viden om en specifik tidsperiode 
med hensyn til, hvordan samfundet var organiseret, og hvilke konsekvenser visse 
ideologier havde. En enkeltperson giver eleverne et udgangspunkt, som de lettere 
kan forholde sig til, og derfra kan de fortsætte deres udannelsesrejse. At undersøge 
hvem ofrene var – deres navne, liv og skæbner – og sammenligne det med, hvordan 
de blev fremstillet af nazisterne, er en god måde til at få eleverne til at tænke over 

Yad Vashems navnedatabase
Yad Vashem, Israels officielle 
mindeinstitution for ofrene for 
holocaust, har bl.a. som hovedop-
gave at bevare mindet om hvert 
enkelt offer ved at samle så mange 
detaljer om så mange ofre som 
muligt. Detaljerne opbevares i en 
database kaldet Hall of Names, der 
ligger på internettet.
Yad Vashems database indeholder 
navnene på omkring tre millioner 
personer. I nogle tilfælde kan man 
se, hvornår og hvor ofrene blev født, 
hvor de var under krigen, hvem 
deres familie var, og hvor de blev 
myrdet. 
Når man planlægger et gruppebe-
søg til et mindested, kan eleverne 
som en del af forberedelserne bruge 
denne navnedatabase til at finde 
mennesker med forbindelse til det 
sted, man skal besøge. Eleverne kan 
bruge databasen til at undersøge, 
hvad der skete med disse menne-
sker under holocaust.
Flere andre institutioner har arkiver, 
som indeholder optegnelser over 
tidligere fanger i kz- og udryddelses-
lejre, ”dødslister” og andre 
enkeltdokumenter. Nogle af 
arkiverne er ret komplette, mens 
andre kun indeholder brudstykker af 
deres oprindelige indhold. Det er 
vigtigt at huske, at selv komplette 
optegnelser kun vil dække en lille 
del af fangernes situation. Det er 
ikke ualmindeligt, at mindestederne 
giver mulighed for at besøge 
arkiverne og også deltage 
i workshops om, hvordan man 
bruger arkivmaterialet. Det er en 
god idé forud for et besøg at finde 
ud af, hvilke muligheder der er.

En dagbog som udgangspunkt 
for et besøg i Majdanek
”Vi ønsker at give eleverne mulighed 
for at lære på en aktiv og kreativ 
måde. Vi mener, at det er positivt 
i forhold til deres læring og af 
hensyn til deres interesse for disse 
emner i fremtiden. Da eleverne kun 
bruger nogle timer her i Majdanek, 
mener jeg, at vi skal forsøge at gøre 
indtryk, gøre noget, som de husker 
i lang tid, inspirere dem og påvirke 
dem til at fortsætte deres læring.”

Individet bag statistikken
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En gruppe unge venner under en udflugt i Seklutski-skoven, Polen. 

Fra højre mod venstre: Motl Replianski bror, Miriam Koppelman, Hanan Polaczek, 
Malka Nochomowicz, Dvora fra Ivinitz, Motke Burstein, Szeine Blacharowicz, 
Malka Matikanski og Munia Zahavi. Munia Zahavi, Hanan Polaczek og Malka 
Matikanski immigrerede til Palæstina. Szeine Blacharowicz overlevede holocaust 
skjult i skoven. Alle de andre omkom. 

(Foto: USHMM)

Dorrith Oppenheims 
bedstemor læser et eventyr 
højt for hende. I 1939 
sendte Dorriths forældre 
hende med Kindertrans-
port-organisationen fra 
Kassel, Tyskland, til 
Skotland. Hendes forældre 
måtte ikke rejse sammen 
med hende og blev senere 
deporteret til Auschwitz, 
hvor de blev myrdet.

(Foto: USHMM)

Yehudit og Lea Csengeri fra Transsylvanien, Ungarn, blev deporteret til 
Auschwitz-Birkenau i 1944 og udvalgt til medicinske forsøg, fordi de var 
tvillinger. De nægtede at blive adskilt fra deres mor, Rosalia, og hun fik 
derfor lov til at blive hos sine døtre. Det lykkedes dem at overleve, og de 
blev befriet i januar 1945.

(Foto: USHMM)

Sådan siger Thomas Kranz, der er 
direktør for statsmuseet Majdanek 
i udkanten af Lublin i det østlige 
Polen. Museets arbejde foregår 
under anvendelse af projektoriente-
ret undervisning, hvor det vigtigste 
er at motivere eleverne, at opmuntre 
dem til selvstændigt at erhverve sig 
viden og udvikle deres færdigheder, 
når det gælder egen læring. Thomas 
Kranz er overbevist om, at denne 
undervisningsmetode åbner 
mulighed for kritisk tænkning og 
nye måder at tænke på, noget han 
anser for grundlæggende i et 
demokratisk samfund.
Et af forløbene er baseret på 
Jadwiga Ankiewicz’ dagbog. 
Jadwiga var en 17 år gammel polsk 
pige, der var anbragt i lejren i nogle 
måneder. Hendes dagbog er den 
eneste bevarede fra koncentrations-
lejren i Majdanek. Eleverne arbejder 
ud fra dagbogens perspektiv. Før de 
begynder på deres egne undersø-
gelser, får de en introduktion til 
lejren og de forskellige grupper af 
ofre, og de får vist billeder af 
Jadwiga Ankiewicz og hendes 
dagbog. Små grupper af elever 
undersøger dele af dagbogen og 
fokuserer på udvalgte aspekter af 
lejrens historie, for eksempel 
arbejdsbetingelserne, forfølgelsen af 
jøderne eller livet i lejren. Eleverne 
benytter dokumenter, genstande, 
breve, bøger og vidnesbyrd, som 
museet stiller til rådighed.
I slutningen af forløbet guider elever 
andre elever rundt til steder i lejren, 
som er nævnt i dagbogen. De 
fortæller deres klassekammerater 
om, hvad der skete Jadwiga og om 
lejrens historie. De bliver ledsaget af 
en underviser, som fortæller 
generelt om lejrens historie, og som 
supplerer med al nødvendig viden.
I et andet forløb kan eleverne 
arbejde med fotografier af lejren 
taget i 1940’erne. Billederne bliver 
kombineret med vidnesbyrd, og 
eleverne udforsker selv de relevante 
steder i lejren. De finder ud af, hvad 
der i dag mangler på stedet, og hvad 
der er forandret.
Eleverne afslutter ofte deres 
projekter med at skrive et digt, lave 
en plakat, et hæfte eller med at 
tegne, og disse produkter bliver 
opbevaret på museet.
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vigtigheden af individets ret til at definere sig selv inden for vedkommendes egen 
kultur. Det kan også – i det omfang det er muligt – betragtes som et forsøg på at 
genskabe ofrenes tidligere individualitet, som så brutalt blev taget fra dem. Ved at 
skabe anerkendelse af, at fordomme og hadets briller forvrænger virkeligheden og 
hindrer os i at se verden, som den er, kan det endvidere kaste et virkningsfuldt lys 
over måder at forstå verden på. 

En potentiel risiko ved at fokusere på enkeltindividers skæbne er, at eleverne kan 
have svært ved at forstå sammenhænge og mere komplekse spørgsmål. Derfor er det 
vigtigt, at læreren benytter sin viden og hele tiden placerer de enkelte liv i en større 
sammenhæng. Det kan man fx gøre ved at samle begivenheder i den enkeltes liv 
på en tidslinje, som også indeholder historiske begivenheder, og samtidig diskutere 
i klassen, hvordan den enkeltes liv er flettet sammen med større begivenheder. En 
anden mulighed er, at læreren vælger nogle få gennemgående temaer fra en række 
livshistorier og drøfter dem med eleverne eller beder eleverne om at undersøge den 
person, de har valgt, mere grundigt. I denne proces er det afgørende, at man forsøger 
at forstå folks dilemmaer og handlinger ud fra deres egen kontekst og perspektiv 
frem for at dømme dem i bagkundskabens klare lys. 

At lære ved at studere gerningsmændene
Undervisning om holocaust indebærer også nærmere studier af gerningsmændene. 
Når vi ser på holocaust i dag, er det selvfølgelig naturligt for os at dømme gernings-
mændene ud fra de forbrydelser, de begik. Man kan også let blive fanget i disse 
handlinger, når man forsøger at forstå deres brutalitet og bestialitet. Men selve mor-
det skaber en kløft mellem dem og os. Vi ønsker ikke at identificere os med menne-
sker, som kunne udføre sådanne handlinger.  

En undervisningstilgang som beskriver gerningsmændene som ”ubesindige monstre 
i stand til at udføre groteske handlinger” er ud fra et historisk synspunkt alt for for-
simplet. Paradoksalt nok er det også en umenneskeliggørelse. Det forhindrer os i at 
undersøge gerningsmændenes motiver og i at få indblik i, hvordan de konstruerede 
deres syn på verden for at retfærdiggøre den slags handlinger. 

Ved at undersøge gerningsmændene som de komplekse, tænkende individer de var, 
kan vi få indblik i, hvordan værdier forandres, og hvordan en racistisk og antisemi-
tisk ideologi kan spredes og bane vej for folkedrab. 

Ved at undersøge gerningsmændenes verdensopfattelse, deres historiske 
sammenhæng og tankeprocesser kan vi følge processen frem til et folkedrab og 
begynde at forstå, hvordan det var muligt. Vi kan ikke lede efter svar fra ofrene. De 
blev inddraget i begivenheder, som blev planlagt og gennemført af andre.

De overlevendes historier
De elever, der har mødt overlevende 
fra holocaust, beskriver det ofte som 
en meget betydningsfuld og intens 
oplevelse. De modtager viden fra 
den overlevende, de får et indblik i, 
hvor brutale hans eller hendes 
lidelser var, og de kan også komme 
tættere på at forstå, hvordan disse 
forbrydelser påvirkede enkeltperso-
ner. De får også en mulighed for at 
stille mere personlige spørgsmål. 
I dag er der færre og færre 
overlevende, som kan besøge skoler 
og deltage i aktiviteter på institutio-
ner og museer. Intet kan erstatte et 
direkte møde med en overlevende, 
men deres historier – og dermed det 
de har efterladt sig – bevares på 
forskellig vis for eftertiden. Flere 
institutioner har lavet film, hvor 
overlevende fortæller deres historie, 
som kan bestilles eller i nogle 
tilfælde findes på internettet. Mange 
overlevende har også skrevet bøger 
om deres oplevelser og tankerne 
herom. 
Flere organisationer og institutioner 
tilbyder vidnesbyrd i form af såvel 
lyd som billeder på internettet:

www.yadvashem.org
Yad Vashem, Israels officielle 
mindeinstitution for holocaust

www.ushmm.org
United States Holocaust Memorial 
Museum

www.library.yale.edu/testimonies/
Fortunoff Video Archive for 
Holocaust Testimonies på Yale 
University

http://college.usc.edu/vhi/
USC Shoah Foundation Institute

www.vha.fu‑berlin.de/
Visual History Archive på Freie 
Universität Berlin (direkte forbundet 
til USC Shoah Foundation Institute)

www.bl.uk/learning/histcitizen/
voices/holocaust.html
Voices of the Holocaust hjemmesiden 
for det britiske bibliotek

www.yadvashem.org
www.ushmm.org
www.library.yale.edu/testimonies/
http://college.usc.edu/vhi/
www.vha.fuberlin.de/
www.bl.uk/learning/histcitizen/voices/holocaust.html
www.bl.uk/learning/histcitizen/voices/holocaust.html
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At bruge fotos, som ofrene selv tog før holocaust, er en håndgribelig måde at 
individualisere ofrene på. På disse billeder fremstår de, som de gerne ville ses – 
sammen med deres kære, på steder hvor de havde valgt at være, og med tøj som de 
selv havde valgt. Det vil ikke være svært for eleverne at opdage ligheder og forskelle 
mellem menneskene på billederne og dem selv. De vil også opdage, at ofrene var 
en meget heterogen gruppe. De kan se på billederne og danne sig en idé om, hvem 
disse mennesker var. Deres opfattelse kan meget vel være baseret på tidligere viden og 
deres egne fordomme, men frem for noget vil de fremkalde spørgsmål om, hvordan 
disse billeder af mennesker fra en anden tid bør fortolkes og forstås. 

Statsmuseet Auschwitz-Birkenau har en stor samling af private fotos, som ofrene 
havde med, da de ankom i lejren. I de fleste tilfælde er det de eneste bevarede bil-
leder af ofrene. Før et studiebesøg kan man bede eleverne om at studere et udvalg 
af disse billeder – måske et billede til hver. På baggrund af det de har lært om den 
historiske periode, kan man bede dem bruge deres billede til at skabe en historie 
om personen på billedet eller måske skrive et brev til vedkommende. Eleverne ved 
selvfølgelig godt, at det er en fiktiv opgave, men det kan bidrage til at gøre fortiden 
mere levende. Læreren kan vejlede eleverne i at bruge realistisk baggrundsmateriale 
til historierne fx breve, dagbøger og andet autentisk materiale og på den måde hjælpe 
dem til en dybere forståelse af, hvad der skete og i hvilket omfang.

Man kan se de omtalte fotos i bogen Before they perished − photographs found in 
Auschwitz af Kersten Brandt, Hanno Loewy og Krystyna Oleksy, som kan bestilles 
fra Auschwitz-Birkenau Statsmuseum på www.auschwitz.org.pl/. Der er også en 
CD tilegnet de børn, der blev deporteret til Auschwitz-Birkenau, som indeholder 
mange fotos: We should never forget them af Helena Kubica.

Fotos rejser spørgsmål

Fotos fra ”sauna”-udstillingen på 
statsmuseet Auschwitz-Birkenau. 
Fotoene havde ofrene taget med, da 
de blev deporteret, og de blev fundet 
på stedet efter befrielsen 

(Foto: Statsmuseet Auschwitz-Birkenau)

http://www.auschwitz.org.pl/
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Det er vigtigt at stille begreber til rådighed for eleverne, som de kan bruge til at 
analysere denne historiske periode og dermed hjælpe dem til at drage konklusioner 
ud fra den. Nogle af de mest grundlæggende begreber er dem, der definerer de 
vigtigste hovedrolleindehavere i holocaust. I forskning og undervisning har disse 
længe været defineret som gerningsmænd, ofre og tilskuere.

Det kan hjælpe eleverne til at opnå et mere komplekst billede af de historiske 
begivenheder ved at tage udgangspunkt i disse hovedroller. Samtidig kan det give 
et klarere billede af en verden, hvor der blev truffet valg og taget beslutninger, og 
således gøre eleverne i stand til at bedømme forskellige menneskers handlinger ud fra 
den baggrund.

I teorien er disse kategorier nemme at definere, men det viser sig ofte at være 
vanskeligt at trække en skarp linje mellem gerningsmænd og tilskuere. Det bliver 
særlig kompliceret, når vi ønsker at bruge kategorierne til at vurdere deres handlinger 
ud fra en etisk synsvinkel. Selv om det på den ene side er problematisk, giver det ikke 
desto mindre mulighed for at diskutere menneskelig adfærd, graden af individuelle 
valg og betydningen af normer.

En absolut forudsætning for at håndtere denne udfordring er, at eleverne skal 
være i stand til at se, at historiens aktører ikke blot er sjældne undtagelser, men 
repræsentanter for en menneskelig adfærd der er knyttet til en bestemt kontekst. 
I 1930’rne og 1940’rne handlede folk på grundlag af den sammenhæng, de befandt 
sig i. Det var i højere grad konteksten (som mange mennesker bidrog til) end de 
enkelte individer selv, der blev mere og mere ekstrem – også selv om der også fandtes 
sådanne mennesker.

Historien skrives og forstås ud fra folks handlinger og beslutninger i forhold til deres 
omgivelser. Ofrene for holocaust handlede inden for et felt af meget begrænsede 
valgmuligheder – det omgivende samfund satte rammen for denne begrænsning 
gennem lovgivning, uretfærdighed, krænkelser og ligegyldighed. Ofrenes situation 
giver tit anledning til, at eleverne stiller spørgsmål som ”Hvorfor flygtede de ikke?”, 
”Hvorfor gjorde de ikke modstand?” og ”Hvordan kunne de få sig til at stjæle 
fra hinanden i lejren?” For at undgå at idealisere ofrene (også det er en form for 
umenneskeliggørelse og distancering), kan eleverne udforske emnerne og finde frem 
til svar på disse spørgsmål. 

Det er lige så vigtigt, at man undgår at dæmonisere gerningsmændene. 
Gerningsmændenes handlinger giver os indsigt i, hvordan folkemord kan opstå 
og forløbe. Ved at undersøge dem, kan vi opdage de underliggende tanker og 
idéer, der i de fleste af tilfældene forklarer handlingerne i den givne kontekst. 
Gerningsmændene var dem, der udførte de forfærdelige grusomheder, og som lod 
hånt om menneskerettigheder. Hvis vi beskriver dem som ubegribelige, onde uhyrer, 
går vi glip af chancen for at undersøge motiverne og kan derefter kun forklare det, 
der skete, på en meget grundlæggende, forenklet og utilfredsstillende måde.

Tilskuerne er den vanskeligste gruppe at definere, men den som elever har lettest 
ved at genkende. Det er lettere at forstå passivitet end grusomhed. Tilskuere 

Gerningsmænd, ofre og tilskuere
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til en begivenhed spiller en meget vigtig rolle – det er dem, der bekræfter en 
fremherskende norm. På sin vis er tilskuerne de mennesker, der har mulighed for at 
rejse sig og forsvare menneskerettighederne. Men det er let for os at betragte deres 
handlinger ud fra vores egen generations kontekst og værdier, og det kan opfattes 
som moraliserende. Det må stå klart for eleverne, at under det nazistiske diktatur 
i Tyskland var handlemulighederne anderledes, end de er i vores verden af i dag.

En metode til forståelse af kompleksiteten
Ved at undgå at dæmonisere gerningsmændene, undgå at idealisere ofrene og 
undgå at være moraliserende over for tilskuerne kan vi gøre det muligt at undersøge 
omstændighederne og mulighederne for at handle samt de enkelte aktørers forskel-
lige motiver. At udforske historien på denne måde kan gøre kompleksiteten i den 
verden, hvor der blev truffet valg og beslutninger, tydelig for eleverne, således at folks 
handlinger kan bedømmes inden for deres historiske kontekst. Kun da kan vi drage 
meningsfulde konklusioner, der er relevante i dag.

Under holocaust var det kun ganske få mennesker, der greb ind for at hjælpe ofrene, 
men der var folk, der udviste kolossalt mod og prøvede at hjælpe. Selv om denne 
gruppe ikke kan betragtes som en vigtig gruppe i den forstand, at de ændrede histori-
ens gang, så er de stadig vigtige som rollemodeller. De gik i brechen for den mest 
fundamentale af alle menneskerettigheder, nemlig retten til liv. Derfor bør deres 
bedrifter være en væsentlig komponent, når man kombinerer undervisning om ho-
locaust med undervisning i menneskerettigheder. Yad Vashem forestår den officielle 
registrering af de mennesker, som staten Israel har tildelt ærestitlen Righteous among 
the Nations (Retfærdige blandt nationerne). Listerne med navne og dokumenter, der 
vedrører nogle af de retfærdige, kan ses på Yad Vashem’s websted.

Familien Heydrich. Reinhard 
Heydrich var chef for sikkerheds-
politiet i Nazityskland indtil 1942 
og dermed direkte ansvarlig for 
massemordet på millioner. Fotoet 
stammer fra et privat 
familiealbum. 

(Foto: Bildagentur für Kunst, Kultur und 
Geschichte) 
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Når man underviser om holocaust, er det tit ofrenes skæbne, der er i fokus. Det 
er der mange grunde til. Vi må imidlertid ikke glemme, at det ikke var ofrene, der 
skabte historie. De fleste af dem havde overhovedet ingen valgmuligheder. For at 
kunne forstå hvad der skete, har eleverne brug for at prøve at begribe gerningsmæn-
denes og tilskuernes synspunkter, holdninger og kontekst. Det er de mennesker, der 
kan besvare spørgsmålet om ”hvorfor?”

Bed eleverne om at kigge på dette fotografi, der er taget under en massehenrettelse, 
der fandt sted i det, der i dag er Ukraine. Billedet viser soldater, civile og officerer og 
officerer i færd med at henrette nogle jødiske mænd samt en lille dreng, der kom-
mer ind i billedets højre side. Vores opmærksomhed fanges af drengens uskyld og 
manglende evne til at forstå sit eget traumatiske endeligt. Det faktum, at han bortset 
fra huen er nøgen og står sammen med voksne mænd, der også er nøgne, forstærker 
vores følelse af rædsel, forvirring og ydmygelse. Mange af os har set billedet eller et, 
der ligner, og kan gætte, at det stammer fra holocaust. Det er muligt at opfatte for-
skellen mellem gerningsmænd og ofre. Med et billede af denne type er der en alvorlig 
risiko for at gå glip af, hvad billedet indebærer, da eleverne har tidligere erfaringer 
med lignende materialer. En af måderne, man kan få bugt med det problem på, er 
at opmuntre eleverne til at udbygge perspektivet i deres forståelse ved at bruge den 
følgende opgave.

Stil eleverne følgende spørgsmål: Forestil dig, at du kunne tale med de mennesker, 
der er på billedet. Du har mulighed for at stille hver person et eller højst to spørgs-
mål. Hvad vil du spørge om?

At undersøge gerningsmænd 
og ofre

Civile og soldater, der deltager i et 
masseskyderi, formentlig af jøder, 
i Sniatyn, Ukraine. Omstændighe-
derne omkring dette foto er 
uklare på mange måder; vi kender 
f.eks. ikke personernes identitet, 
eller hvorfor de civile deltog. 

(Fotograf ukendt)
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SS-læge Heinz Thilo udvælger 
ved ankomsten til Auschwitz-
Birkenau, hvilke personer der 
skal gasses, og hvilke der skal 
arbejde sig til døde.

(Foto taget af SS)

Heinz Thilo i ”verdens røvhul ”
Heinz Thilo var en af SS-lægerne i Auschwitz-Birkenau. Han 
arbejdede frivilligt med udvælgelse af nyankomne fanger, 
der enten skulle myrdes omgående eller arbejde sig til 
døde. Thilo kaldte Birkenau for Anus Mundi – jordens røvhul. 
Han var overbevist om, at de folk, der indgik i udvælgel-
sesprocessen, var ”affald”, der skulle ”udrenses” fra det 
europæiske samfund.
På et kendt fotografi fra en sådan udvælgelse ser Thilo på en 
ældre jødisk mand og sender ham med en enkelt håndbevægelse 
i døden. Brug fotografiet og henvis til Thilos rolle i Birkenau for at 
få eleverne til at overveje, hvordan Thilo ser og opfatter den gamle 
mand. Med ovenstående information vil eleverne blive i stand til 
at forstå, at Thilo opfatter manden som afføring. Men kan de forstå, 
hvad det betyder at opfatte nogen på den måde? De kan måske 
overveje, hvordan de selv eller andre opfatter folk omkring dem. 
Hvorfor føler de – eller andre omkring dem – en stærk modvilje, 

hvis en person er anderledes eller opfører sig på en speciel måde? 
Hvorfor har de disse stærke følelser? Og er disse følelser baseret på 
generaliseringer og en form for ensretning, der er et første skridt på 
vejen til at nægte folk ret til ligeberettigelse?
Ved at undersøge disse følelser hos dem selv og andre kan eleverne 
fornemme en lighed mellem dem selv og Thilo. Gerningsmænd er 
ikke ubegribelige uhyrer, der er væsensforskellige fra os andre. Det 
var sammenhængen og ikke kun og ikke først og fremmest deres 
syn på menneskelighed, der var radikalt anderledes.

Elevernes opgave er nu at identificere menneskene på billedet og overveje, hvilke 
spørgsmål det vil være interessant og meningsfuldt at stille dem. Det vil få dem til 
at opdage forskelle mellem ofrene og deres mordere, forskelle som umiddelbart kan 
virke banale, men som i virkeligheden er helt grundlæggende. De spørgsmål, vi stiller 
gerningsmændene er helt anderledes end dem, vi stiller ofrene. Som regel er eleverne 
først og fremmest interesseret i at stille spørgsmål til den civilklædte mand i den 
sorte frakke, der har et gevær over armen. De ønsker at vide, hvad han laver der og 
hvorfor. Gennem deres spørgsmål til denne mand kan eleverne opnå indsigt i det 
faktum, at det er gerningsmændene, der definerer situationen. Det er dem, der kan 
svare på, hvorfor den handling, der ses på billedet, fandt sted. Når alle spørgsmål er 
samlet sammen, skal eleverne ordne dem i grupper ud fra følgende kriterier: spørgs-
mål baseret på medfølelse/sympati, på nysgerrighed og et ønske om at forstå samt på 
fordomme og fordømmelse.

Under denne øvelse skal det gøres klart for eleverne, at vi ikke kan besvare alle 
spørgsmål med fuldstændig historisk nøjagtighed, da vi ikke har supplerende kilde-
materiale, der kan gøre rede for indholdet på dette specifikke billede.
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Begrebet tilskuer er meget bredt og kan dække alt bortset fra ofre, gerningsmænd 
eller dem, som hjalp ofrene for den nazistiske politik. Tilskuere kan være på grænsen 
til at tilhøre en af de andre kategorier, og de har mulighed for at gøre det, omend det 
er i forskelligt omfang. En enkelt person, der i den ene sammenhæng er tilskuer, kan 
i en anden være en redningsmand – rollen er forbundet med konteksten.

Vi ved ofte ikke, hvad det betydningsfulde tavse flertal tænkte (med mindre vi kan 
dokumentere det gennem historisk forskning), og vi kan ikke arbejde ud fra den 
forudsætning, at de ville have bedømt situationen ud fra det samme etiske og mo-
ralske grundlag, som vi ville gøre i dag. Men hvad vi ved, er, at størrelsen på denne 
gruppe i givet fald ville have været tilstrækkelig til at ændre historiens gang, hvis 
tilskuerne havde handlet på en bestemt måde. Tilskuere repræsenterer også normen 
i det samfund, de lever i. De retfærdiggør handlinger gennem deres tavshed og deres 
beslutning om ikke at blande sig og handle.

Elevaktiviteter
Bed eleverne om at undersøge, hvordan forskellige individer handlede på forskel-
lige tidspunkter og lad dem derefter vurdere konsekvenserne af deres handlinger set 
i forhold til dem og selv og deres (lokal)samfund. Nedenfor beskrives tre mennesker, 
der handlede på hver deres måde. Bed eleverne om at læse og analysere beretningerne 
ud fra følgende spørgsmål:

• Hvad fik folk til at handle ved de enkelte begivenheder?

• Hvilke risici løb de?

• Hvem opnåede noget, og hvem mistede noget som resultat af deres handlinger?

• Vil du kalde dem tilskuere?

Eksempel 1
Tyskland annekterede i marts 1938 Østrig og indførte omgående den samme antise-
mitiske lovgivning, der allerede var på plads i Tyskland. Mange østrigere hilste den 
nazistiske overtagelse af magten med begejstring, og nogle var villige til at deltage 
i såvel spontane som organiserede antisemitiske aktioner. Disse bestod som regel i of-
fentlig ydmygelse af jøder, der blev tvunget til at gøre ting som at feje fortovene med 
tandbørster. Dette syn trak tilskuere til, der kiggede nysgerrigt på, hvad der foregik. 
I marts 1938 gik den 17 år gamle Gitta Sereny hen til en gade for at iagttage et af 
disse scenerier, som hun senere beskrev på denne måde:

”På Graben, en af Wiens smukkeste gader, så vi en gruppe mænd i brune uniformer 
og armbind med hagekors. De var omgivet af en stor flok indbyggere fra Wien, 
hvoraf mange lo. Da vi kom nærmere, så jeg i midten af gruppen omkring et dusin 
midaldrende mennesker, mænd såvel som kvinder, der lå på knæ og skrubbede 
fortovet med tandbørster. Jeg genkendte en af dem. Det var doktor Berggrün, vores 
børnelæge, der havde reddet mit liv, da jeg var fire år gammel og havde difteri. Jeg vil 
aldrig glemme den nat: Gang på gang svøbte han mig i kølige, bløde lagner, og da 
det blev daggry, hørte jeg hans stemme, der sagde: Sie wird leben, (Hun overlever).

Tilskuerne – det tavse flertal
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Doktor Berggrün så mig gå hen til en af de uniformerede mænd, rystede på ho-
vedet og formede sin mund til et lydløst ’nej’, mens han fortsatte med at skrubbe 
gaden med sin tandbørste. Jeg spurgte manden i uniform om, hvad de lavede – var 
de gale?”

Eksempel 2
Der blev etableret koncentrationslejre umiddelbart efter, at nazisterne havde 
overtaget magten, og deres funktion og virksomhed udviklede sig gradvist og førte til 
en voksende grad af grusomhed. Selv om det, der skete i lejrene, ikke blev omtalt ud-
førligt, , vidste mange i Tyskland − og tilmed i hele den europæiske kontekst − hvad 
der foregik. Imidlertid var det ikke mange, der gav udtryk for deres indvendinger 
eller misbilligelse.

Eleonora Gusenbauer boede tæt ved koncentrationslejren Mauthausen i Østrig. Hun 
kunne ikke undgå at blive vidne til de mord, der fandt sted i lejren, og hun beslut-
tede sig for at udtrykke sin misbilligelse i det følgende brev til det lokale politi:

”I koncentrationslejren Mauthausen ved Wiener-Graben er de fanger, der arbejder 
i stenbruddet, gentagne gange blevet skudt. De, der ikke er døde omgående, har tit 
ligget sammen med de døde i timevis og somme tider en halv dag. Mit hjem ligger 
på en bakke tæt ved Wiener-Grabens stenbrud, og jeg har tit været ufrivilligt vidne 
til sådanne skændselsgerninger.

Selv er jeg ikke rask, og når jeg ser ting som disse, bliver mine nerver udsat for en så 
stor belastning, at jeg ikke kan magte det meget længere.

Jeg skal derfor anmode om, at denne umenneskelige behandling bliver stoppet, 
eller at den i det mindste må finde sted uden for synsvidde.”

Eksempel 3
I 1940 startede deporteringen af tyske jøder til det 
besatte Polen. Deporteringerne fortsatte gennem 
hele krigen, og fra december 1941 blev jøder ikke 
kun sendt til ghettoer og koncentrationslejre, men 
også til dødslejre. De deporterede fik kun i meget 
beskedent omfang lov til at medbringe bagage, og 
de var tvunget til at efterlade deres hjem og mange 
ejendele. Selv om det var forbudt, blev disse 
ejendele regelmæssigt og spontant plyndrede. Ge-
nerelt valgte den tyske økonomiadministration at 
konfiskere de deporteredes ejendele og sælge dem 
på auktioner eller lignende. Dette billede viser en 
sådan begivenhed, hvor folk i Lörrach i Tyskland 
prøver at komme ind i en bygning, hvor ejendele, 
der havde tilhørt deres deporterede jødiske naboer, 
står for at skulle sælges.

En menneskemængde, der venter 
på det offentlige salg af møbler 
tilhørende købmand M. Weil, 
Grabenstrasse 15, Lörrach, 
Tyskland, 27. november 1940. 

(Privatbesitz)
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Mange elever føler, at der er en skævhed mellem deres dybe engagement i emnet 
holocaust, og hvor aktive de bliver opmuntret til at være, når de lærer om holocaust, 
og når de besøger historiske steder og museer. Elever ønsker at være aktive og deltage 
i et meget større omfang, end hvad der er normalt. Det stod klart efter de diskussio-
ner med elever, der blev gennemført, inden denne håndbog blev til.

Den mest almindelige form for aktivitet, når en skoleklasse besøger et historisk sted 
eller et museum, er en guidet tur. Under turen giver undervisere fra institutioner 
informationer om stedet, der besøges, den historiske kontekst, levnedsbeskrivelser, 
statistiske oplysninger og væsentlige begivenheder under det nazistiske regime.

Hvis rundvisningen ikke er tilpasset den specifikke gruppe og ikke tager hensyn til 
det arbejde, eleverne allerede har lavet i klasseværelset før besøget, er der alvorlig 
risiko for gentagelser. De deltagende elever betragter det som negativt, da de ønsker 
at gøre aktive fremskridt i deres søgen efter viden. Problemet kan undgås, hvis man 
inden besøget tager kontakt til stedet, der skal besøges, for at diskutere, hvilken type 
program og hvilken guidet tur, der bedst passer til gruppens behov. 

En af måderne, man kan få elever til at arbejde på ud fra den viden og det 
engagement, de selv har, og hvor de kan opmuntres til at være aktive og selv have en 
vis kontrol over deres læring, er ved at bede dem om at undersøge et bestemt område 
eller et tema på stedet. Det kan gøres som del af en guidet tur eller efter denne. Ho-
vedparten af eleverne viser stor interesse, når de gør dette. At de hver for sig når frem 
til nogle konklusioner vil stimulere læringen, og de synspunkter, man når frem til, vil 
være ”ejede” i stedet for ”lånte”.

Samtidig er det meget vigtigt, at læreren eller andre undervisere er til rådighed med 
støtte og som kilde til viden for eleverne. Underviseren leder den aktive læring. Han 
eller hun skal have kontrollen og sætte rammerne, forberede kilder og forslag til ak-
tiviteter, der udgør grundlaget for elevernes undersøgelser. For lettere at kunne gøre 
fremskridt er det også vigtigt, at eleverne har et grundlæggende kendskab til begiven-
hederne i forbindelse med holocaust.

Mange museer og mindesteder har programmer, der er organiseret på denne måde. 
Men læreren kan også selv lave et program, hvor besøget på en institution er en del af 
et længere forløb.

Gerningsmændenes sprog
Når man besøger mindesteder og 
museer, skal man være opmærksom 
på, at store dele af det udstillede 
materiale på mange måder 
repræsenterer gerningsmændenes 
perspektiv. Det gælder i særdeles-
hed visuelle materialer som fx 
historiske fotografier. De billeder, 
som gerningsmændene har taget, 
blev tit taget med propagandafor-
mål for øje og helt bestemt ud fra 
gerningsmandens synsvinkel. Det er 
i sig selv en opgave at lære eleverne 
at fortolke materialet ud fra 
forskellige perspektiver og at nå til 
en forståelse af forskellene mellem 
elevernes egen synsvinkel, 
gerningsmændenes og selvfølgelig 
også ofrenes. Samtidig bør eleverne 
blive følsomme over for det 
eufemistiske sprog, som gernings-
mændene anvendte til at beskrive 
deres egne ugerninger og det 
nedvurderende i de udtryk, som de 
brugte til at karakterisere ofrene 
med. Eleverne bør blive i stand til et 
erkende forskellen mellem 
åbenhjertige synspunkter og skjulte 
handlinger. Det betyder, at de bør 
forstå eufemismerne i udtryk som fx 
”specialbehandling” og ”forflyttelse”: 
begge var kodeord for massemord.

Aktiv deltagelse fremmer 
læring

På kirkegården i Okopowa-gade skaber elever et minde om det 
jødiske samfund i Warszawa før krigen. 

(Foto: Alexander Kaplar)
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Anerkendende pædagogik
Wannseekonferencens Hus (Haus der 
Wannsee-Konferenz) i Tyskland har 
udviklet flere forskellige metoder for 
at nå elever fra de etniske minorite-
ter. Deres tilgang er baseret på at 
lytte til elevernes egne historier og 
erfaringer og påpege, at sårbarhed 
og undertrykkelse er universel. Når 
man har hørt elevernes erfaringer, er 
de bedre forberedt til at lytte 
fordomsfrit til den historie, der bliver 
fortalt i Wannseekonferencens Hus.

”Jeg har meget tit set, at lærerens 
bekymringer nærmest er en 
selvopfyldende profeti. De bekymrer 
sig om, hvordan de skal tage fat på 
emnet holocaust i forhold til elever 
fra Mellemøsten. Men min erfaring 
med det jeg kalder anerkendende 
pædagogik er særdeles gode: Vi 
anerkender disse elevers familiehi-
storie, og vi behandler dem som 
tyske borgere − det er jo det, de er.”

Wannseekonferencens Hus har også 
udviklet særlige materialer og forløb 
til denne gruppe:

”Vi har udviklet en såkaldt 
”multikulturel kuffert”, der 
indeholder dokumenter, der viser 
historie, der er fælles. Vi har været på 
udkig efter dokumenter fra den 
nationalsocialistiske tid 
(1933−1945) fra hele verden, 
raceteorier rettet mod forskellige 
grupper, sterilisation og så videre, 
der viser, at dette emne også er 
vedkommende i den ikke-europæi-
ske del af verden og for de 
mennesker, der lever der.”

I mange europæiske klasseværelser mødes elever med baggrunde og erfaringer fra 
verdens forskellige regioner og kulturer. De har forskellige familiehistorier. De har 
hørt forskellige historier om fortiden. Og de har forskelligt syn på aktuelle men-
neskerettighedsspørgsmål. Elever med erfaringer fra områder, hvor der har været 
alvorlige krænkelser af menneskerettigheder, kan tilføre klassen et uvurderligt ud-
gangspunkt. Diskussioner med elever og lærere under arbejdet med denne håndbog 
understregede det faktum, at disse elever kan give gruppen en værdifuld indsigt. 
Såvel lærere som elever refererede til dette. For eksempel sagde lærere i Italien: ”Det 
er en fantastisk mulighed for undervisning og læring, når der er elever til stede fra 
flere forskellige lande. De kan inddrage italienske elever i deres egne beretninger 
og er sande vidner til menneskerettighedskrænkelser.”

Disse elevers beretninger kan give mulighed for at få spørgsmålene til at handle om 
virkeligheden, mens det samtidig vil øge elevernes gensidige forståelse. Men for lære-
rens vedkommende kræver det stor følsomhed at inddrage disse historier i timerne, 
og eleverne bør kun tale om deres egne erfaringer, hvis de selv ønsker det.

Lærere føler sig usikre
De fleste undersøgelser af undervisning om holocaust i multikulturelle klasser viser, 
at dette kun sjældent er et problem. Men mange lærere føler sig usikre i forhold til 
emnet, og nogle elever med markante holdninger til emner, der har forbindelse med 
de arabisk-israelske relationer, kan være tøvende eller tilmed fjendtligt indstillede 
over for at lære noget om holocaust.

En indgang til disse elever er at pege på de mere generelle aspekter af holocaust, de 
racistiske og eksklusionistiske idéer, der udgjorde fundamentet i den nazistiske ideo-
logi. Nogle af de tanker, der var centrale i det nazistiske verdensbillede, kan genfin-
des hos mange andre regimer og er temmelig tit årsagen til, at folk flygter fra deres 
hjemlande. Elever kan sammenligne deres egne erfaringer med disse idéer og værdier. 
Men når man gør dette, er det vigtigt ikke at fordreje fortiden.

Elever med ikke-europæisk baggrund kan også blive motiveret, hvis der er henvis-
ninger til deres egen region i de historiske facts, der bliver præsenteret. Holocaust 

Det multikulturelle klasseværelse
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var en global tildragelse, der gjorde indtryk over hele verden. Jøder flygtede til alle 
verdens kontinenter for at undgå den nazistiske forfølgelse. Nazisterne planlagde at 
forflytte europæiske jøder til Madagaskar, og efter holocaust var mange lande fælles 
om at modtage og rehabilitere de overlevende. Ved at introducere denne form for 
information får eleverne indsigt i holocausts globale natur, og de vil også sætte pris 
på henvisningerne til deres egne regioner eller oprindelseslande.

Évian-konferencen
I juli 1938 tog den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt initiativ til at 
organisere en konference, der skulle diskutere spørgsmålet om det voksende antal 
jødiske flygtninge, der flygtede fra nazistisk forfølgelse. 32 stater og 24 frivillige 
organisationer mødtes i byen Évian-les-Bains i Frankrig.

De delegerede ved konferencen udtrykte sympati for flygtningene, men forpligtede 
ikke deres lande til at tage imod flere flygtninge. Den kendsgerning at konferencen 
ikke vedtog en resolution, der fordømte den tyske behandling af jøderne, blev udnyt-
tet vidt og bredt af den nazistiske propaganda.

Selv om det måske ikke havde været muligt at forudse holocaust i 1938, var den 
nazistiske undertrykkelse af jøder og andre grupper tydelig for de deltagende stater.

En karikaturtegning offentliggjort i The Sunday den 3. juli 1938 
med overskriften ”Vil Evian-konferencen lede ham til frihed?” 
Mange repræsentanter for lande i den frie verden erkendte 
behovet for, at jøderne flygtede fra Tyskland, men de fleste af dem 
var utilbøjelige til at imødekomme dette behov ved at give dem 
beskyttelse på deres egne områder. 

(Foto: USHMM)

Undersøg dit eget historiesyn
Statsmuseet i Majdanek i det østlige 
Polen arrangerer udvekslingsbesøg 
mellem unge polakker og unge 
mennesker fra Tyskland, Ukraine og 
Hviderusland. Formålet med denne 
udveksling er at mindske deres 
gensidige fordomme – fordomme, 
der tit grunder sig på historiske 
erfaringer og beretninger. Ved at 
lære hinanden at kende og 
undersøge deres forskellige 
fortolkninger af historien kan de 
unge mennesker få øjnene op for 
deres eget perspektiv og indse, at 
der findes mere end en måde at 
fortolke fortiden på. Det kan åbne 
for nye fortolkninger og for en 
forståelse af andre menneskers 
synsvinkler. 
Eleverne er sammen i en uge og 
taler engelsk. I begyndelsen af ugen 
arbejder de i blandede grupper med 
spørgsmål om fordomme. Denne del 
af forløbet foregår på en skole. De 
laver også sport sammen og 
kommer til at lære hinanden at 
kende. Den sidste del af ugen bliver 
brugt på museet, hvor de udforsker 
og lærer om deres fælles voldsom-
me historie. Ud over guidede ture 
arbejder de selv i museets arkiv og 
møder overlevende. Under disse 
forløb rejser eleverne ofte selv 
spørgsmål, der er forbundet med 
menneskerettigheder.
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Åben for diskussion
Ligeså meget som undervisning i holocaust og menneskerettigheder handler om at få unge 
mennesker til at reflektere over fortid og nutid, handler denne håndbog om at få lærere til at 
reflektere over undervisningstilgange. FRA anser denne håndbog som et værktøj til at udløse 
refleksion og dialog blandt lærere og til at gå i dialog med dem.

Formålet med denne håndbog er at bidrage til debatten på området og støtte lærernes arbejde 
med at aktivere og sætte unge mennesker i stand til at tilegne sig viden om historie og relatere 
denne viden til verden af i dag.

Fortæl os, hvis du fandt denne håndbog nyttig, og anfør, hvordan den hjalp dig med at få mest 
muligt ud af besøg på historiske steder og museer i forbindelse med undervisningen i holocaust 
og menneskerettigheder. Du kan sende din feedback til: information@fra.europa.eu. 

EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder
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Hvilken rolle spiller holocaust-relaterede steder 
i dagens samfund? Hvad kan de tilbyde unge 
mennesker? Hvilke overvejelser bør skoler og 
lærere gøre sig i forbindelse med besøg på et 
sådant sted? Og hvordan kan lærerne få det bedste 
ud af disse besøg til brug i undervisningen 
vedrørende holocaust og menneskerettigheder?

Håndbogen giver en række eksempler, tips og 
historiske baggrundsoplysninger, der vil bidrage til 
at gøre besøg på holocaust-relaterede steder og 
udstillinger til en meningsfuld og berigende 
oplevelse for lærere og elever.
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