
Deres Kongelige Høyhet, statsråd, kjære alle sammen!  

 

I dag skal vi på ny minnes lille Berit Leventhal, 8 år, fra Biskop Gunnerus gate 3, vi skal minnes Ruth 

Maier, 22 år gammel, og alle de andre som ble deportert og senere brutalt drept i tyske 

konsentrasjonsleirer. 

 

I år er det 80 år siden jødene ble arrestert i Oslo og deretter sendt med D/S Donau akkurat her fra 

Akershusstranda. 

 

Klokken 10.30 den 25. oktober 1942 mottok landets politikamre et telegram fra statspolitisjef Karl A. 

Marthinsen med ordre om at alle mannlige jøder over 15 år skulle arresteres. Arrestasjonene av de 

resterende jødene ble gjennomført i november, og alle ble ført om bord i D/S Donau, som forlot Oslo 

med 532 mennesker – 42 barn, 188 kvinner og 302 menn den 26. november klokken 15.00.  

 

Bare 9 kom tilbake i live. 

 

Det nazistiske regimet hadde satt seg som mål å utrydde et helt folkeslag, sammen med romfolk, 

homofile, personer med funksjonsnedsettelser og andre grupper de la for hat. Systematisk og 

planmessig ble drapene utført. 

 

Jeg er opptatt av at vi må være ærlige om vår egen historie. Innbyggere i Oslo førte lister over jøder, 

plyndret jødiske hjem, og sto for transporten. Deportasjonene skjedde i vår by. De fleste jødiske 

nordmenn var bosatt i og rundt Oslo-området. Ofrenes historier er derfor også Oslos historie. 

 

Vi skal minnes de som ble drept ved å sørge for at sannheten kommer fram. Vi går nå inn i en tid hvor 

de fleste tidsvitner er borte. Det er derfor vår plikt å fortelle hva som skjedde.  

 

Alle byens drosjer ble rekvirert av Statspolitiet for å hente jødene. De fleste, men ikke alle de rekvirerte 

drosjene møtte opp. Historien om deportasjonene illustrerer både et undertrykkende regime og 

hvordan enkeltpersoner, Oslo-borgere, hadde en rolle i deportasjonene og også hvordan 

enkeltpersoner valgte ikke å stille opp. 

 

Forbrytelsene skjedde ikke i et vakuum. Over lang tid hadde fiendtlige holdninger og hat fått utfolde 

seg.  

 

Vi skal derfor minnes Holocaust ved å holde historiene levende, men også hver dag verne om det 

respektfulle ordskifte. Vi skal slå ring om ytringsfriheten. Vi skal bekjempe, ta til motmæle og si ifra når 

rasistiske holdninger og hat sprer seg i samfunnet vårt. Vi skal aldri tolerere antisemittisme, rasisme 

og hatefulle ytringer og holdninger uansett hvem det rammer og hvor det skjer.  

 



Denne kampen handler om respekten for menneskeverdet og hvordan mangfoldet kan gjøre oss 

sterkere. Oslo skal være en raus og inkluderende by.  

 

Det skal sette standarden for hva vi er, og hvem vi ønsker å være. 

 

Oslo er stolt vertsby når Nobels fredspris deles ut hvert år. I 2021 gikk prisen til to modige journalister 

som står opp for ytringsfriheten. Maria Ressa og Dmitrij Muratov minnet oss på at undertrykkelse og 

diskriminering fortsatt er tungt til stede, og at menneskerettighetene brytes og er under et økende 

press over hele verden. 

 

Den beste måten å minnes lille Berit Leventhal og alle de andre ofrene som ble brutalt drept og 

mishandlet, er å styrke arbeidet mot alle former for hatefulle ytringer og rasisme. Det er vårt felles 

ansvar, og den jobben må vi sammen ta hver eneste dag. 


