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SHOAH
Förintelsen

Hur var det mänskligt sett möjligt?
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Gymnastiklektion i klass två, Riga, Lettland, 1933
Endast sju av de 37 personerna på fotot överlevde Förintelsen.

Shoah. Förintelsen var ett aldrig tidigare skådat folkmord, totalt och systematiskt, utfört
av Nazityskland och dess samarbetsparter med målet att förinta det judiska folket. Den
huvudsakliga drivkraften var nazisternas antisemitiska rasistiska ideologi. Mellan 1933
och 1941 bedrev Nazityskland en politik som fråntog judarna deras rättigheter och deras
egendom, och sedan märktes och koncentrerades den judiska befolkningen. Denna politik
fick ett brett stöd i Tyskland och stora delar av det ockuperade Europa. År 1941, efter
invasionen av delar av Sovjetunionen, startade nazisterna och deras samarbetsparter den
systematiska utrotningen av judarna. År 1945 hade närmare sex miljoner judar mördats.

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Kom bara ihåg att jag var oskyldig och – precis som du – en människa den dagen.
Också jag hade haft ett ansikte märkt av vrede, medlidande och glädje, helt enkelt en
människas ansikte!
Benjamin Fondane, mördad i Auschwitz-Birkenau, 1944

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, US
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Judiskt liv mellan de två världskrigen. Under närmare 2 000 år levde det judiska
folket som en minoritet bland andra folk. I modern tid kämpade judarna för
att uppnå likvärdiga medborgerliga rättigheter, gick med i politiska rörelser och
genomgick en försnabbad moderniseringsprocess.
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Genom all sin strävan att integreras på alla områden av livet och att dela den
nations öde där de bodde, bibehöll de sin religiösa och nationella särart och
berikade den omgivande kulturen.

Ghetto Fighters'' House Archives, Lohmei Hageta'ot Kibbutz, Israel

United States Holocaust Memorial
Museum, Washington DC, US
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The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Hur många ser inte upp till honom [Hitler] som deras frälsare…
till honom som räddar… akademikern, prästen, arbetaren, den arbetslöse,
som räddar dem från partierna tillbaka in i nationen.
Louise Solmitz, tysk lärare, 1933
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Adolf Hitler bland sina anhängare, 1930-talet, Tyskland.

Nazismens maktövertagande i Tyskland. I första världskrigets (1914–1918)
kölvatten fann sig Europa i en politisk, ekonomisk och social omvälvning. Olika
ideologiska rörelser erbjöd radikala alternativ till liberala värderingar från både
högern och vänstern, med strävan efter total överhöghet över å ena sidan nation
och ras, å andra sidan klass. Samtidigt underminerade bildandet av etniska
nationalstater vissa minoriteters ställning i Europa, särskilt judarnas som ofta

anklagades för förräderi och för äventyrande av nationen. I Tyskland stärkte
denna process gradvis det nationalsocialistiska partiet (nazisterna) under
Adolf Hitlers ledarskap. År 1933, efter demokratiska val och med stöd av de
konservativa, kom nazisterna till makten och slog omedelbart in på en väg av
totalitär, rasistisk och antisemitisk revolution.

Min fästman stupade i strid 1914. Mina bröder Max och Julius Cohn dödades
1916 och 1918. Min kvarvarande bror, Willy, kom tillbaka blind… Alla tre fick
järnkorset för sina förtjänstfulla insatser för nationen. Men nu… delar man
på gatorna ut pamfletter som säger ”Judar, försvinn!” … Är hot mot judarna
ett tecken på mod eller feghet, när judarna utgör en enda procent av det
tyska folket?
Brev från Frieda Friedmann till president Paul von Hindenburg, Tyskland, februari 1933

Den tysk-judiska krigsveteranorganisationens affisch som betonar att
12 000 judiska soldater stupade i första världskriget, för att bemöta den
antisemitiska propagandan som beskriver judarna som om de undvikit
armétjänst.

En hanukka-ljusstake i fönstret hos rabbi
Akiva och Rachel Posner, Kiel, Tyskland

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Han [ariern] ensam… representerar prototypen av allt som vi förstår med ordet
"människa". Juden är anti-människan.
Adolf Hitler
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Nazistisk antisemitisk affisch
Judarna avporträtteras som parasiter som eftersträvar kontroll över hela världen.

Nazisternas antisemitiska ideologi. Nazisternas ideologi, som grundade
sig på en rasistisk-antisemitisk världsbild, uppfattade judarna som en
destruktiv ras som förgiftar och underminerar grunderna för mänsklig
existens. Med influenser även från den traditionella europeiska antijudendomen såg nazisterna judarna och judendomen som en satanisk
Jakob Feibelmann var ägare till en framgångsrik fabrik som
tillverkade aluminiumfolie och medlem av kommunfullmäktige i
Memmingen, Bayern. Han hade varit officer i den tyska armén under
första världskriget.
Efter att nazisterna kommit till makten arresterades Jakob, men
släpptes slutligen tack vare sin samhällsposition. Samtidigt började
hans dotter Mirjam lida av de antisemitiska trakasserierna i skolan.
År 1934 började Jakob varje vecka få anonyma hatiska postkort.
Sammanlagt fick familjen Feibelmann 46 sådana postkort. År 1935
flydde Jakob Feibelmann och hans familj till Israels land.

kraft som eftersträvade världsherravälde, underblåste sociala revolutioner
och underblåste kommunism, exploaterbar kapitalism och demokratiska
stater. Nazisterna ansåg att tyskarna var den överlägsna rasen och
strävade efter att skapa en ny världsordning under deras ledarskap – en
värld utan judar.
"Resultatet av upplysning
Ingen flicka kommer längre att gå i hans fälla
Han dricker härefter sin likör ensam”
"När tänker du näsvisa jude äntligen åka tillbaka till
Palestina?”

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Detta var mitt farväl till allt tyskt. Mitt inre farväl från det som varit mitt fosterland…
Jag kunde inte längre vara tysk.
Edwin Landaus memoarer, en tysk jude som emigrerade till Israels land.
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Tyska medborgare ser på när Horowitz-synagogan i Frankfurt am Main brinner under Kristallnatten, Tyskland, 10 november 1938

Rikets judiska befolkning under nazisterna. Genast de kom till makten
1933 inledde nazisterna en process med ökad diskriminering av judarna.
De skar av judarna från deras omgivning och fråntog dem deras egendom.
Nürnberglagarna 1935 upphävde judarnas tyska medborgarskap. Under
1930-talet försökte hundratals tusen judar emigrera och lämna det hemland
som hade bedragit dem, men endast ett begränsat antal kunde få asyl i
något annat land. Andra skapade alternativa strukturer, speciellt inom kultur,
utbildning och socialvård, och fördjupade sin judiska identitet.

Nazister fäster en skylt på en affär i judisk ägo: “Tyskar! Skydda er själva.
Köp inte av judar!” Tyskland, 1 april 1933.
Den 1 april 1933, organiserade nazisterna den första landsomfattande
antisemitiska aktionen – en ekonomisk bojkott som var en del av en avsiktlig
politik att isolera och utesluta Tysklands judiska medborgare.
Bundesarchiv, Koblenz, Tyskland

Under 1938 förvärrades situationen genom ytterligare ekonomisk
expropriering, påtvingad emigration av judar från Tyskland och ett ökat våld
mot judar. Allt detta kulminerade i novemberpogromen – kristallnatten –
när tusentals synagogor, judiska hem och affärer brändes och förstördes
överallt i Tyskland. Tiotusentals judar arresterades och deporterades till
koncentrationsläger, och ett stort antal judar dödades. Judiskt liv i Tyskland
hade blivit ohållbart.

En judisk man och en kristen kvinna förödmjukas offentligt för att de haft en intim
relation. Cuxhaven, Tyskland, 27 juli 1933
Nürnberglagarna, den rasistiska lagstiftningen som godkändes 1935, förbjöd sexuella
relationer mellan judar och arier.

Flyktingen, 1939
Felix Nussbaum
Mördad i Auschwitz-Birkenau, 1944

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Jag har aldrig blivit så förödmjukad i mitt liv som när jag såg genom porten ut mot torget och såg
glada, leende ansikten hos förbipasserande som skrattade åt vår olycka.
Dawid Sierakowiak, Łódź, Polen, 4 oktober 1939
Mördad i Łódź getto 1943
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Kvinnor med den gula stjärnan som visar att de är judar, Wien, Österrike, 1941
Österreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Wien, Österrike

Ockupationen av Europa. Andra världskriget inleddes när Tyskland invaderade
Polen den 1 september 1939. Inom två år kontrollerade Tyskland största
delen av Europa och Nordafrika. Nazisterna dikterade en ”ny ordning” där det
inte fanns någon plats för judarna. Judarna utnyttjades och förtrycktes och

Slovakiska militärer klipper skägget av en jude, Stropkov, Slovakien, 21 maj 1942

förvägrades sina rättigheter; de separerades från all annan befolkning och
deporterades med våld till arbetsläger. Nazisterna lyckades mobilisera den
lokala statliga myndighetsapparaten och -byråkratin för att förfölja judarna
och helt rycka loss dem från de civila, sociala och ekonomiska sfärerna.

Förnedring av judar under ”svarta sabbaten”, Saloniki, Grekland, 11 juli 1942

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Plötsligt ser vi oss själva instängda från alla sidor. Vi är åtskilda och separerade från världen…
utdrivna från den mänskliga rasens gemenskap.
Chaim A. Kaplan, Warszawas getto, Polen, 17 november 1940
Mördad i Treblinka förintelseläger, augusti 1942
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Svältande judiska barn på gatorna i Warszawas getto.Polen, 19 september 1941.

Getton. På många platser i östra Europa genomförde nazisterna en process
som innebar att judar gradvis stängdes in på områden som avsetts enbart för
judar – getton – för vilka tyskarna utnämnde ett framtvingat judiskt ledarskap.
Gettona karaktäriserades av extrem överbefolkning, hunger, sjukdomar,
tvångsarbete och hundratusentals döda. Trots dessa outhärdliga förhållanden
gjorde judarna allt de kunde för att överleva – iberleben som det kallades på
jiddisch.

Offentligt kök upprätthållet av den judiska ömsesidiga hjälporganisationen,
Warszawas getto, Polen

I underjordiska förhållanden fortsatte ungdomsrörelserna på många orter
i hemlighet med undervisning, människor engagerade sig i livliga politiska
aktiviteter, institutioner för socialomsorg och kultur grundades, religiösa
aktiviteter upprätthölls och judar skrev dagbok som vittnesbörd för kommande
generationer. Deras känsla av isolering förvärrades av den alienation och
likgiltighet som många bland den omgivande befolkningen visade.

En pojke som arbetar på judiska begravningsplatsen drar fram en kropp från bårhuset
för begravning, Warszawa, Polen, 19 september 1941

Geografilektion i Łódź getto, Polen

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Jag är tjugo år. O, hur underbar är inte världen omkring mig…
Är detta min sista stund? Hämnd!
Må alla de som läser min sista önskan hämnas.
Ett sista testamente skrivet på väggarna i en synagoga där judarna från gettot samlades ihop innan de avrättades, Kovel, Polen, 1942
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Ett foto sänt från fronten av en tysk soldat. På fotots baksida står det skrivet: "Judar vid en Aktion, Ivangorod, Ukraina, 1942."
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

En dödlig vändpunkt. Den 22 juni 1941 inledde Nazityskland ett
överraskningsanfall mot Sovjetunionen. Detta anfall var en avgörande
vändpunkt i andra världskriget och dödlig för judarna som av nazisterna
sågs som kommunismens förkroppsligande. Kampanjen genomfördes som
ett ideologiskt och rasmässigt totalkrig, och karaktäriserades av omfattande

Kraigonev, Sovjetunionen, 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

Mizotj, Polen, 1941

attacker mot civilbefolkningen och tyskarnas mordiska policy gentemot
judarna. Einsatzgruppen, de speciella tyska dödspatrullerna, tillsammans med
den tyska armén och polisen bistådda av lokala kollaboratörer, samlade ihop
judar till platser nära deras byar och städer och sköt dem till döds. Omkring
1,5 miljoner judar mördades på detta sätt.

Vinnytsia, Ukraina, juli 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Płońsk getto, 14 december 1942

I morgon är vi på väg mot det Stora Okända vid fullt medvetande och i frid.
Ifall det är meningen att vi ska leva, gott så, och ifall inte…
Abramek, Polen
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Nazityskland och ockuperade territorier
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"Den slutliga lösningen": Deportationerna till förintelselägren. Under den senare
delen av 1941 utvecklades arkebuseringarna till en generell, heltäckande och
systematisk plan som nazisterna kallade ”Den slutliga lösningen av judefrågan”.
Nazityskland dömde Europas judar till total förintelse. För detta mobiliserade
nazisterna hela maskineriet; regeringen, militären, SS (nazistpartiets ideologiska
armé), polisen och industrin. Samarbetande regimer tillsammans med
medlemmar ur lokalbefolkningen i de ockuperade länderna engagerades också
i denna strävan.

Från Warszawas getto, Polen, till Treblinka och Majdanek förintelseläger,
april-maj 1943
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Miljontals judar från hela Europa samlades ihop och deporterades med godståg
till förintelseläger – industriella mördaranläggningar där judarna gasades ihjäl.
Under hela denna process bedrog tyskarna offren vad gällde den verkliga
avsikten med deras resa. På detta sätt mördades omkring tre miljoner judar i
förintelseläger som Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Bełżec, Chełmno, Majdanek
och Sobibór.
Närmare sex miljoner judar mördades i Europa under åren 1941–1945.

Från Thrakien, annekterat av Bulgarien, till Treblinka förintelseläger, mars 1943

Från Westerbork transitläger i Nederländerna till Auschwitz-Birkenau förintelseläger

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?

Porten till Birkenau, Polen, 1945
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Auschwitz-Birkenau. Auschwitz grundades som ett koncentrationsläger för den
nazistiska ockupationsmaktens fiender. Under 1942–1944 blev lägret också
det viktigaste förintelsecentret för Europas judendom. I Birkenau (Auschwitz II)
byggde nazisterna fyra mördaranläggningar, var och en med avklädningsrum,
gaskammare och krematorier. Judar sändes till Birkenau i transporter från alla
håll av Europa. De flesta dödades genast de anlänt till lägret.

Judar från Transkarpatien, Ungern, går igenom tyskarnas selektionsprocess,
Birkenau, 27–28 maj 1944.
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Endast få överlevde selektionen och levde en tid som lägerfångar och
slavarbetare.
Omkring 1 120 000 personer mördades i Auschwitz-Birkenau, som ihågkoms
som en symbol för Förintelsen, för absolut ondska och mänskligt lidande,
för förnedring och mord. Närmare 1 000 000 av de som mördades var judar,
inklusive över 200 000 barn.

Judiska kvinnor och barn, uttagna till förintelse, på väg till gaskamrarna, Birkenau,
27–28 maj 1944.

Ugnarna där offrens kroppar brändes, Krematorium III i Birkenau, 1943.

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Rusa inte iväg för att kämpa och dö… vi behöver rädda liv.
Det är viktigare att rädda judar än att döda tyskar.
Tuvia Bielski
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Partisaner i deras Familjeläger under Tuvia Bielskis kommando. Naliboki skogar, Vitryssland, maj 1944.

Judiska gensvar. Under Förintelsen fann sig judarna övergivna av största delen
av dem bland vilka de levde. Som ett resultat av detta, och med hänsyn till de
begränsade alternativ som fanns för dem, sökte judarna olika sätt till motstånd
både personligen och kollektivt: gömma sig och fly, socialomsorg, religiös och
kulturell verksamhet, väpnat motstånd och organisering av räddningsoperationer
för andra judar.

Över hela Europa försökte judar på olika sätt bistå dem som kämpade mot
nazisterna, antingen genom att gå med i partisangrupper, som ibland inte tillät
judar att ansluta sig, eller genom att bilda judiska underjordiska grupper. I
Warszawas getto och andra getton deltog underjordiska judiska grupper i väpnat
motstånd, när de insåg att de hade små chanser att överleva.

Som svar på den slutliga likvideringen av gettot,
startade de underjordiska rörelserna ett väpnat
uppror som stöddes av invånarna som förskansat
sig i bunkrar och gömställen

Hemmet fungerade som transitplats för judiska barn
utvalda till deportering.
Henriette Henriquez Pimentel, hemmets rektor,
tillsammans med Walter Süskind från Nederländernas
judiska ledarskap, tog kontakt med den holländska
underjordiska rörelsen och kunde smuggla ut
hundratals barn till gömställen.

Som en reaktion på det judiska upproret tände
tyskarna systematiskt eld på byggnaderna i gettot,
som snabbt blev en brandfälla. Trots detta höll
judarna i gettot ut i en månad.

Tyska soldater arresterar judiska rebeller i samband med att upproret
i Warszawas getto slogs ner, Polen, april-maj 1943.

År 1943 likviderades hemmet. Henriette och de
kvarvarande barnen deporterades till AuschwitzBirkenau förintelseläger.
Barn och barnskötare i De Creche barnhem, Amsterdam,
Nederländerna.
The Jewish Historical Museum, Amsterdam, Nederländerna

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
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Anne Frank, Amsterdam, Nederländerna, 1940
I juli 1942, gick 13-åriga Anne Frank, tillsammans med sin familj och några andra, in i ett gömställe med hjälp av holländska vänner. I två år skrev hon dagbok där hon antecknade sina tankar och känslor.
Den 4 augusti 1944, som ett resultat av förräderi, arresterade hela gruppen och deporterades till Auschwitz-Birkenau. Anne sändes senare till Bergen-Belsen koncentrationsläger, där hon mördades i mars 1945

Majoritetssamhällets inställning gentemot judarna. Judarnas öde i de
ockuperade länderna avgjordes inte bara av den tyska politiken utan också av
majoritetssamhällets inställning. Den lokala befolkningen reagerade på olika
sätt på den miljö av våld och terror där judarna var målet för förföljelse och
mördande. Vissa deltog i dödandet tillsammans med tyskarna, medan andra
hjälpte judar. Många människor var skadeglada över judarnas desperata

Deportation av judar till Transnistrien av rumänska myndigheter och lokala kollaboratörer, Briceva,
Rumänien, 1941

trångmål och försökte sko sig på att ge upplysningar om dem, utpressa dem
eller plundra deras egendom. I de flesta fall reagerade lokalbefolkningen med
apati inför mördandet av judar. Både traditionella och moderna antisemitiska
uppfattningar, den atmosfär av rädsla som nazisterna skapade och konformism
ledde de flesta européer att medvetet förneka de uppenbara brott som begicks
mot deras judiska grannar som hade levat bland dem i århundraden.

Ukrainare förnedrar en judisk kvinna, Lviv, Polen,
juli 1941

Tyska soldater och lokalbefolkningen ser på när judar mördas av litauiska nationalister, Kaunas,
Litauen, 27 juni 1941

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
Vi var tjänstemän, bönder, arbetare, studenter, präster, nunnor – vi var enkla
människor, våra handlingar var okonstlade, att ge efter för ondskan skulle ha varit
en skam.
Anna Bandžáková-Kuchárová, Slovakien
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Julie De-Bast med Micheline Wierzchowski, Bryssel, Belgien, 1943
Julie De Bast hämtade år 1942 Anna Meiers och Micheline Wierzchowski från ett katolskt institut efter att hon fått höra att Gestapo hade gjort en räd mot platsen för att söka judiska barn.
Flickorna stannade i Julie och Jeans hem till krigsslutet under falsk identitet. År 1994 gav Yad Vashem Jean och Julie De Bast erkännandet Rättfärdiga bland nationerna.

Rättfärdiga bland nationerna. De rättfärdiga bland nationerna är icke-judar som
riskerade sina liv under Förintelsen för att rädda förföljda judar. Dylika handlingar
kunde vara att ge skydd, skaffa förfalskade papper, inklusive skyddande dokument
och diplomatvisa, finna flyktrutter, smuggla judar över gränsen och gömma barn.
Barn gavs skydd i familjer, i barnhem och i religiösa institutioner med hjälp av
religiösa ledare, präster och nunnor. Räddarna levde under ständig rädsla för
förräderi. I västra Europa riskerade de att arresteras av tyskarna och sändas till
lägren. I östra Europa låg faran i hot om avrättning och risken att deras familjer

Oskar Schindler
Tyskland

Tatiana Chariuta Zelenskia
Ryssland

Piotr Afanasiev
Lettland

Leopold Socha
Polen

skadas. Det som de Rättfärdiga bland nationerna gjorde vittnar om det faktum att
det var möjligt att rädda och hjälpa judar. Deras berättelser tjänar som en modell
för hjältemod och mänskligt och moraliskt beteende, liksom också för bevarandet
av det mänskliga livets okränkbarhet.
Staten Israel gav på det judiska folkets vägnar Yad Vashem uppgiften att på ett
synligt sätt ihågkomma de handlingar som de Rättfärdiga bland nationerna gjorde
när de riskerade sina liv för att rädda judar.

"Den som räddar ett enda liv, räddar
ett helt universum"
Medaljen för de Rättfärdiga bland
nationerna

Odile Teyssendier
Frankrike

Zajneba Hardaga
Bosnien

Metropolitan Chrysostomos
Grekland

Raoul Wallenberg
Sverige
Raoul Wallenberg Academy, Sverige

I mitt hjärta – så förunderligt – finns inget hat, bara
en fruktansvärd smärta, förvåning, och den ständiga
frågan – ”Varför?”
Elisheva (Elsa) Binder
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Vi måste alltid välja sida.
Neutralitet hjälper förtryckaren, aldrig offret.
Tystnaden uppmuntrar plågoanden, aldrig den plågade.
Elie Wiesel
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Ingen man skall döma utan att ha frågat sig själv i
absolut ärlighet om han inte i en liknande situation
kanske hade gjort detsamma.
Viktor E. Frankl

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?
För oss hade segern kommit för sent, alldeles för sent.
Shmuel Krakowski, befriad från Theresienstadt läger av sovjetarmén
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En fånge i Bergen-Belsen koncentrationsläger efter lägrets befrielse av den brittiska armén, Tyskland, 15 april 1945

Befrielsen. Befrielsen av Nordafrika och Europa från nazisternas välde skedde
gradvis med början i slutet av 1942 ända till Nazitysklands slutliga kollaps i
maj 1945. De flesta europeiska judar hade mördats när de allierade befriade
områden från tysk kontroll. Mot slutet av kriget, när fronten kom närmare,
började nazisterna evakuera fångar från lägren till Tysklands ”hinterland”.

När befrielsen närmade sig, mördades hundratusentals svältande, sjuka och
utmattade judiska fångar under ”Dödsmarscher”. De allierades trupper som
befriade lägren var förfärade över vad de fann. De överlevande judarna mötte
befrielsen med blandade känslor. För Förintelsens offer hade befrielsen kommit
för sent.

Sommaren 1944 skrev den judiske konstnären
Zinovii Tolkatjev in sig i den sovjetiska
arméenhet som befriade Majdanek och
Auschwitz-Birkenau förintelseläger. I dessa
läger skissade och målade Tolkatjev en serie
arbeten som avbildar de fruktansvärda scener
som han blev vittne till.
Befriaren, 1945
Zinovii Tolkatchev

Fångar i Dachau koncentrationsläger efter dess befrielse av USA:s armé,
Tyskland, 1945

En amerikansk soldat och en befriad fånge, Buchenwald
koncentrationsläger, Tyskland, april 1945

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?

Mitt liv började från slutet.
Först lärde jag känna döden,
sedan – födelsen.
Halina Birenbaum, förintelseöverlevare
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Auschwitz-överlevaren Natalia Bierzynska, med fångnumret 38364 tatuerat på
armen, tillsammans med sin lilla dotter, Zabierzow, Polen, 1950

Åter till livet. Efter befrielsen, allt medan hoppet att finna överlevande
familjemedlemmar visade sig vara i stort sett fruktlöst, riktade Förintelsens
överlevare sin energi på att återuppbygga sina liv. De flesta sökte inte efter
hämnd, för att bibehålla sin tro på och tillit till mänskligheten. De började
grunda familjer och gemenskaper.

Många vägrade fortsätta att leva i Europa som de nu såg som en enda
väldig begravningsplats. Majoriteten av förintelseöverlevare emigrerade
till Israel med hoppet om att äntligen uppnå frihet – som judar och som
människor.

HUR VAR DET MÄNSKLIGT SETT MÖJLIGT?

DET SKEDDE,
DÄRFÖR KAN DET
SKE IGEN.
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D
VI HAR ATT SÄGA.

Primo Levi

SHOAH

Hur var det mänskligt sett möjligt?
Yad Vashem grundades 1953, som ett världscenter för dokumentation,
forskning, utbildning och bevarandet av minnet av Förintelsen. Som det
judiska folkets levande minnesmärke över Förintelsen, tryggar Yad Vashem
minnet av det förflutna och förmedlar betydelsen av det för kommande
generationer.
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Namnsalen, Yad Vashem museum, Jerusalem, Israel

Namnsalen är den plats där namnen på alla Förintelsens offer sparas
permanent. Yad Vashem har utfört denna uppgift sedan grundandet genom att
ge dem ett namn och ett minne.
Utställningen producerades av avdelningen Traveling Exhibitions Department,
Museums Division, Yad Vashem
Design: Tarazi Studio

