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Den internasjonale Holocaustdagen 2012 

Fredag 27. januar kl. 15.00 

Odd-Bjørn Fure 

 

I norsk historie har de to aksene – folkemord og massemord på den ene siden og minoriteter 

på den andre siden -, bare unntaksvis kommet i direkte berøring med hverandre, selv om 

assimilasjonspolitikkens verste eksesser brakte dem i faretruende nærhet. Men i 1942-1943 

krysset de to aksene hverandre med katastrofale konsekvenser, da det på tysk ordre og ved 

hjelp av norsk personell ble gjennomført et folkemord på de norske jødene, det eneste 

massedrap av denne type som er gjennomført i Norge.  

 Massakren på Utøya 22. juli i fjor, og bomben som rammet regjeringskvartalet, bringer 

aksene på kollisjonskurs igjen. Denne gangen på en ny og indirekte måte som minner oss om 

at vi uopphørlig må ha en skjerpet årvåkenhet.  

Anslagene mot de norske og europeiske jødene var rasebiologisk fundert og siktet mot total 

tilintetgjørelse av en minoritet. Anslaget mot regjeringskvartalet og massakren på Utøya var 

direkte rettet mot en del av majoritetsbefolkningen, men den var minoritetsrelatert, og 

hadde minoritetsproblematikk som bakgrunnshorisont. Den tok sikte på å utrydde en hel 

generasjon av aktiv, sosialdemokratisk ungdom, og derved også en hel generasjon av 

fremtidige ledere for partiet og for bevegelsen. Det var deres politisk, ideologiske orientering, 

og antatte handlingsdisposisjoner, som gjorde at de var utpekt til å bli ofre for den største 

massakre utført i Norge etter 27. juli 1942, da 287 syke jugoslaviske krigsfanger på 

Terbovens ordre ble drept i Beisfjord.  I fredstid er hendelsene på Utøya den største 

massakre i norsk historie noensinne.  

Både anslagene mot de norske jødene – det eneste folkemord som har skjedd i Norge – og 

ugjerningene 22. juli, var mulige fordi gjerningsmennene gjennom langsiktige, bevisste 

prosesser hadde koplet seg fra siviliserte atferdsnormer. I det første tilfellet var det et 
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totalitært, nazistisk okkupasjonsregime - en sammenfiltring av tysk okkupasjonsmakt og 

politisk motiverte norske kollaboratører, støttet av mange ikke-nazister både i stat og 

samfunn, som rettet dødelige angrep mot norske borgere. Dette var et ekstremt regime hvor 

alle demokratiske institusjonelle barrierer mot barbariet var fjernet. I det andre tilfellet var 

det – ut fra hva vi vet i dag – en enkelt person, oppvokst i et demokratisk samfunn som 

utførte handlingen, som terrorist og drapsmann, og som rettet sine dødelige angrep både 

mot kjerneinstitusjoner i den demokratiske stat, og mot medlemmene av landets største 

ungdomsorganisasjon, AUF. Han handlet alene, men han var formet gjennom et omfattende 

norsk og internasjonalt, ideologisk kommunikasjonsfellesskap. 

Det tok lang tid før storsamfunnet – i samarbeid med det jødiske samfunnet selv – startet 

arbeidet med å gjennomlyse, analysere og inkludere den norsk-jødiske katastrofen i den 

nasjonale, kollektive erindring, og å trekke politiske og moralske slutninger fra denne 

skjellsettende hendelse og dette sivilisasjonsbruddet i norsk historie. Det er en prosess som 

ennå er langt fra avsluttet, og som i mange hensender aldri kan avsluttes. Hendelsene 22. juli 

utløste umiddelbart en omfattende tolknings- og bearbeidelsesprosess. Tolkningen og 

bearbeidelsen av den jødiske katastrofen ble lenge et anliggende for de overlevende alene. 

Slik ble det heldigvis ikke sist sommer. 

Landets statsminister sto midt opp i de dramatiske hendelsene. Han maktet i denne 

unntakssituasjon av sjokk og fortvilelse å finne et språk som samlet befolkningen i alle 

landsdeler og som viste innlevelse i situasjonen til de lamslåtte og sørgende, som holdt fast 

ved, og bekreftet forpliktelsene overfor demokratiske kjerneverdier og som derved viste den 

kurs som samfunnet måtte navigere etter for å komme ut av katastrofen. Han viste stort 

politisk og moralsk lederskap.  

Værsågod Jens Stoltenberg 

 

 

 


