
Forestillingen om herrefolket

Ofrene for Holocaust 
ble myrdet fordi 

nazistene så på dem 
som underlegne men-
nesker og samtidig en 
trussel mot sin egen 
folkegruppe. Nazistene 
mente selv at de tilhørte 
et herrefolk – et folk 
som fra naturens side 
var utpekt som herskere 
over andre grupper, og 
dermed hadde de både 
rett og plikt til å lede og 
dominere over andre 
grupper.

Med angrepet på Sovjetun-
ionen i 1941 iverksatte 

Nazi-Tyskland tidenes største 
mordplan, der målet var å 
utrydde 30 millioner slavere, 
jøder og rom, kolonisere Øst-
Europa og benytte resten av den 
slaviske befolkningen til tvang-
sarbeid. Tyskere og skandinaver 
var tiltenkt roller som godseiere 
etter mønster fra koloniene i Af-
rika. Selve krigføringen gikk ikke 
som planlagt, men det forhin-
dret ikke at mordplanen langt på 

vei ble gjennomført.

Nazistene var verken den 
første eller den eneste 

politiske gruppen som så på 
seg selv som del av et herrefolk. 
Lignende forestillinger lå også til 
grunn for europeisk imperialis-
me i Afrika. Da første verdenskrig 
brøt ut i 1914, hadde euro-
peiske stormakter lagt under 
seg omtrent hele det afrikanske 
kontinentet. Europeerne sto bak 
omfattende plyndring, utbyt-
ting, overgrep og massakrer. I 
det området som i dag heter Na-
mibia, utførte den tyske koloni-
makten folkemord på hereroene 
i 1904-1907. Kolonimakten i 
Belgisk Kongo pinte, voldtok 
og drepte i perioden 1885-1908 
rundt 10 millioner mennesker, 
og så sent som på 1950-tallet ble 
minst 100.000 mennesker drept i 
britiske fangeleirer i Kenya.

En annen imperialistisk stat 
på denne tiden var Japan. 

Også her var forestillinger om 
rasemessig og kulturell over-
legenhet en viktig årsak til de 
brutale herjingene landet sto 
bak. Troen på egen overlegenhet 
var ikke minst rettet mot Kina 
og kinesere, som ble sett på som 
underlegne. Japaneres innbilte 

overlegenhet over kinesere fikk 
et særlig brutalt utfall under 
det japanske angrepet på byen 
Nanjing i Kina ved utgangen 
av 1937. I løpet av seks ukers 
okkupasjon drepte de japanske 
soldatene minst 300.000 sivile 
menn, kvinner og barn, og rundt 
20.000 kvinner ble voldtatt.

Dersom verdenssamfunnet i 
fremtiden skal kunne forhin-

dre folkemord og forbrytelser 
mot menneskeheten, kan en-
kelte sammenligninger av slike 
forbrytelser være nyttige. I dette 
undervisningsopplegget er det 
meningen at du skal sammen-
ligne og diskutere noen ideer og 
forestillinger som har vært med 
på å utløse og begrunne forbry-
terske handlinger. Kildemateri-
alet i opplegget kan kobles til 
enten den europeiske imperialis-
men i Afrika, den japanske impe-
rialismen i Asia, eller den tyske 
imperialismen i Øst-Europa.
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Oppgaver

På de neste sidene har vi samlet noen primærkilder som kanskje kan knyttes til europeisk imperialisme 
i Afrika, japansk imperialisme i Asia eller tysk imperialisme i Øst-Europa. Bruk kildene til å arbeide med 
følgende oppgaver:

Til bildene

1) Diskuter hvilke bilder som kan kobles til henholdsvis europeisk imperialisme i Afrika, japansk 
imperialisme i Asia og tysk imperialisme i Øst-Europa.

2) Diskuter hvilke bilder som kan knyttes til overgrep og massedrap.

3) Diskuter hvilke bilder som gjenspeiler en forestilling om herrefolket, altså en tanke om at en
folkegruppe er overlegen andre folkegrupper rent biologisk.

4) Både nazismen og den japanske imperialismen spilte på og idylliserte gammel storhetstid.
Slike heltefortellinger om landets fortid skulle skape samhold innad i nasjonen, og bevise
at nasjonen besto av et overlegent folk. Hvilke referanser til gammel storhetstid fi nner du i
bildene?

5) Kjenner du til noen fortellinger eller forestillinger som skaper fellesskap i Norge i dag? Hvem
omfattes i så fall av dette fellesskapet, og hvem faller utenom?

Til tekstene

6) Gjengi kort hva tekstene handler om.

7) Diskuter om tekstene gjenspeiler en forestilling hos forfatterne om at de tilhører et herrefolk.
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The great bulk of the savages 
must go. The white man 

wants their lands, and all must 
go excepting such percentage 
of them as he will need to do 
his work for him upon terms 
to be determined by himself. 
Since history has removed the 
element of guesswork from this 
matter and made it certainty, the 
humanest way of diminishing 
the black population should be 
adopted, not the old cruel ways 
of the past. Mr. Rhodes and his 
gang have been following the 
old ways.—They are chartered 
to rob and slay, and they lawfully 
do it, but not in a compassionate 
and Christian spirit. They rob the 
Mashonas and the Matabeles of 
a portion of their territories in 
the hallowed old style of “pur-
chase!” for a song, and then they 
force a quarrel and take the rest 

by the strong hand. They rob the 
natives of their cattle under the 
pretext that all the cattle in the 
country belonged to the king 
whom they have tricked and 
assassinated. They issue “regula-
tions” requiring the incensed 
and harassed natives to work for 
the white settlers, and neglect 
their own affairs to do it. This 
is slavery, and is several times 
worse than was the American 
slavery which used to pain 
England so much; for when this 
Rhodesian slave is sick, super-
annuated, or otherwise disabled, 
he must support himself or 
starve—his master is under no 
obligation to support him.
The reduction of the population 
by Rhodesian methods to the 
desired limit is a return to the 
old-time slow-misery and linger-
ing-death system of a discredit-

ed time and a crude “civilization.”
We humanely reduce an over-
plus of dogs by swift chloroform; 
the Boer humanely reduced an 
overplus of blacks by swift suffo-
cation; the nameless but right-
hearted Australian pioneer hu-
manely reduced his overplus of 
aboriginal neighbors by a sweet-
ened swift death concealed in a 
poisoned pudding. All these are 
admirable, and worthy of praise; 
you and I would rather suffer 
either of these deaths thirty 
times over in thirty successive 
days than linger out one of the 
Rhodesian twenty-year deaths, 
with its daily burden of insult, 
humiliation, and forced labor 
for a man whose entire race the 
victim hates. Rhodesia is a happy 
name for that land of piracy and 
pillage, and puts the right stain 
upon it.
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