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 Statsråd, Oslos Ordfører, Eksellenser, kjære alle sammen. 

 Da jeg for knapt 2 år siden fylte 80 år, forærte jeg gratulantene hver sin 

teskjorte påtrykt regnbuesløyfe og oppfordringen: 

 «Om å bevare i seg fortiden» 

 Ja, for hvor nagende fortiden enn føles, den er faktisk det eneste vi 

virkelig eier. Fordriver vi den, stiller vi oss likegyldig til fortiden, enn si fornekter 

vi den, ja, da har vi heller ikke øre og øye for nåtiden og er dårlig egnet til å 

forme fremtiden. 

«Rasebunden egenart» og «moralsk gjenreising» var bare to av 

mellomkrigstidens norske deviser. Foreningen «Nordisk Folkereisning i Norge» 

hadde som mål å vekke oss til bevissthet om vår rasebundne egenart og 

særegne verdi.   

Det er noe uvirkelig over å måtte erkjenne at millioner av datidens 

Europeere syntes situasjonen var som den skulle, mens realiteten jo var et 

Europa i sammenbrudd - med sine kulturer, verdier, normer og moral. 



 

 

På nytt blåser det iskalde vinder over Europa. I dag gir de 

høyrepopulistiske ordskvaldrene «Europas nasjonalstater undertrykkes», 

«Verdiene våre ødelegges - makten tilbake til folket» tegn på gehør også i vårt 

land.  

 Føler man seg misfornøyd, forbigått og forsømt, er det lett å flykte fra 

frihet til underkastelse. Nasjonalistiske partier vet å fiske i rørt vann. 

Aggresjoner og mishag gir fet jord for høyrepopulistiske ideer. JA til 

nasjonalstaten, i kombinasjon med forakt for multikulturelle ideer og 

menneskelig mangfold, er typiske trekk i fascistisk ideologi.   

Atter en gang lover brune høyrepopulister å forme Europa på nytt. De 

tilbyr «løsninger» på hverdagens problemer og muligheter til å kanalisere 

forakt i nasjonalistisk retning. Skal vi tro «Nasjonal Front», «Alternativ for 

Tyskland» og «Frihetspartiet» er gjenferdene Rase og Nasjonalstat to 

prinsipper Europa bør bygge fremtiden på.   

Rundt om i dagens Europa hånes, trues og kjeppjages jøder, homofile og 

flyktninger -  i rasen eller Nietzches navn. I Norge møter jøder antisemittismens 

iskalde gufs, homofile ukvemsord og vold – og asylsøkere en mistenkeliggjøring 

hinsides anstendigheten. For å verge seg mot stigmatisering, velger jøder og 

homofile usynligheten.       



 

 

 Holocaust er tragedien uten sidestykke. Holocaust er ugjenkallelig og 

«må huskes med skam og avsky så lenge manns minne eksisterer», sa FN`s 

daværende generalsekretær Kofi Annan for 12 år siden.  

27. januar er hvert år en samlende minnestund over det komplette 

vanvidd. I dyp respekt for enkeltmennesket som for 8 tiår siden ble tatt av dage 

og for hver berørte familie, plikter vi å tenke over hva vi kan bidra med for at 

løftet «Aldri mer» kan bli innfridd. 

  

      

  

 

 

 

  


