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Det totala dödandet

Jag har den tanken och delar den rned
nrånga andra, att nazisrnens brott rnot

rorner och resande inte har uppmärksamnrats lika rnycket sorn brotten mot andra
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arjc thll fick upprättelse genom att ltirbry-

tanra bler straffhde. Nu vet jag att så inte

liir tortlrl och andra kriesiirrbrr -

rir tlllc't. Tusentals törbrytare levde bekvä-
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telser i Jugoslavien. Dessa ställdes inte
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inflor domstol, eftersour nian tl-uktadc :in

lL'r>ran :tr|n tiirr' dettlt t\ska tjiinsterlän,

tro att fiorbry-

tyskarna skulle svara nied att ställa tilltrrn,g-

:rL'j'in derlt: ..ttcr ildric lick

tarna blev

atagna allierade flygare intör rätta tiir .i:i l'.:
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Kornmissionen hade 1944 l1'ckats s.trnla

dock annor-

ihop 184 uamn på misstänkta krisstiir.t n

lunda ut: Av

tare. Churchill beordrade orn-sående trr

den kvarls

Foregin Office skulle prodncera en lisrr
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Storbritannic'tr. Rvssland os\ ) och da talar

jae inte om de icke-allierade dernokratiska
llinderna sor.n erempelvis Sverige.
Sr erige spelade en

minst sagt en fi-am-

rniljon tyskar som ingick i folkmordsap-

med minst 500 namn. Han tlck

paraten dömdes bara omkring l0 000 av

Problernen låg i resursbristen. Det skLrllr.

Lundborg (rashygienens svenska frontal-

dornstolar i väst och 2 500 i öst. Frågan är

behövts enorma resul'ser bara för rrr tiir-

hur detta kan kornma sig?

höra alla flyende krigsfån-ear. USA:s,iLrri-

figur) ställde tidigt krav på regeringen att
töra en aktiv befolkningspolitik. Han var

diska enhet anså-e bland annat att ntiln

trr ertvgad

granska historien, se bakorn de politiska

behövde 2 500 tysktalande amerikanskrr

icliotr och brottslighet. Sverige genomfor-

spel olika stater spelade under

jurister for att behandla problemet. Dc.::.r

dc också denna sociala ingenjörskonst,

Förintelsen. 1943 forlorade tyskan.ra lufthenaväldet över sitt eget land. Denna

resul'ser fanns helt enkelt inte.

\ ilket resulterade i att många nära farniljernedlc'mmar till mig fick ovär'diga liv.

Man kan få örklaringen genom att

konsekvens ledde

till

trädande roll inor.n rashygienen. Herrnan

t-enr.

Dessutorn lörsvårades det juridiska

att de tyska städer-

arbetet genoln orirnliga krav. En aklagar.'

om att de rrörkhårigas öde var

\asot som är intressant att poängtera är

nas centrala delar bon-rbades och resulta-

hade inte mer än nio år på sig att törbere-

tet blev död flor tusentals och åter tusen-

da sig för rättegången. Tyska dontstolar
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tals civila, mestadels kvinnor, barn och

ställde krav på ö-eonvittnen i varje enskilr

Kansk'- r ar den svenska rnedvetenheten

garnla då soldatema (unga rnän) var vid

fall. Ofta kunde själva förhören vara hanfulla, exen.rpelvis orn ett vittne kunde

:tiirle

skilja på lukten av brända djur och brän-

cl.rans.'n att

fronten. Den 8 rnaj 1945 kapitulerade
tyskama, kriget i Europa var därmed slut.
Sl.orbritarrniens prerniärm i nister

Churchill hotade redan

i juni

1942 med "de

allierade dornstolamas rättvisa". I juli ställdes en fr'åga

i

underhuset om det fanns

någon lista på nazistiska krigslorbrytare
sorn borde ställas

till

.itt

Sr

erise använde sig av denna "ingen-

tir'.kon st" fl'ämst efter andra värl dskri get.

än vad r.nan tidigare har trott?

Kanskc' r'ar Sverige medvetet om att

bli upprnärksarnmad

soffr en

da rränr.riskor. Sist men inte r.ninst tilläts

nazrstisk stat inte var stor då nästan varje

nynazistiska "fblskare" att delta i proces-

europeiskt land var skyldiga

sen. (Dessa "forskare" skulle senare

niord'l .lag bör'jar tro att socialdarwinis-

bidra

till lorintelselomekarnas

rörelse

)

Det nya dernokratiska Tyskland var bero-

till folk-

nren. ds'allierades bontbningar på tyska
crr i1a trch Herltan Lundborgs id6er har

ende av de utbildade rnänniskor som redan

haft >ttirle inr.'r'kan pa nritt lir' än vad jag

och 1943 gick man med på att tillsätta

undel nazisr.nen hade haft olika nyckelpos-

trdi_garr' ]rar

United Nations War Crimes Cornrnission

ter. Tyskland hade starka kort rnot de

(UNWCC). Churchill drev på och hösten

resllrssvaga allierade son själva hade glort

ansvar efter kriget

till folkmord

samma år skrev han på ett utkast orn en

sig skyldiga

allierad deklaration om bestraffning av

bombandet av tyska cir ila och genom

krigsforbrytelser. Dock fick hänsyn råda.

angrepp på egna minoritets_urupper).
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