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9.  VIDEOR & PODCASTS

9.3  EN KONVERSATION OM HISTORIENS RELEVANS 
MED HÉDI FRIED (ENG)

Hédi Fried och hennes syster överlevde Förintelsen. De blev tillsam-
mans med sina föräldrar utdrivna från sitt hem i Rumänien 1944, av 
nazisterna. Efter kriget blev de flyktingar i Europa och kom att bosätta 
sig i Sverige. Hédi har skrivit och pratat vida om sina upplevelser före, 
under och efter kriget.

Vår konversation handlar om hur historien om nazismen under andra 
världskriget och Förintelsen är relevant för oss som individer idag. Den 
visar bland annat på vikten av kritiskt tänkande, medvetenhet om våra 
fördomar och granskar attityder gentemot flyktingar.

I vårt samtal tar Hédi och jag upp följande frågor:

9.3.1 Kan vi egentligen någonsin förstå historia vi själva inte upplevt?

9.3.2 Vad kan vi lära oss av att studera andra världskriget och 
Förintelsen?

9.3.3 Kan vi kritisera personer från en tid som vi inte upplevt själva?  
Vad skulle vi ha gjort i deras situation?

9.3.4 Vad skiljer denna historiska tidsperiod från vår?

9.3.5 Reflektioner kring att vara flykting.

9.3.6 Vad kan vi som individer göra för att förhindra trender liknande 
dem i Europa på 1930-talet?
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REFERENSER:

A conversation about the relevance of history. Hédi Fried and Julie 
Lindahl, Stockholm 2016.
Filmen i sex delar:
PART 1 - Can we understand?  https://youtu.be/IVsavE9JIgE
PART 2 - What can we learn?  https://youtu.be/ZS8ughzz6ag
PART 3 - Should we be critical? https://youtu.be/3DWdM07NI5I
PART 4 - Why should we study? https://youtu.be/dzlEl5IRUDc
PART 5 - Being a refugee https://youtu.be/yD7suRELEHc
PART 6 - What can we do? https://youtu.be/ovltXdzRJAc

Hédi refererar till Christopher R. Brownings berömda bok, “Helt vanliga 
män: reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen” (Pengu-
in 1992) som fokuserar på en bataljon av män med uppdraget att begå 
massmord på judar. Den beskriver deras beslutsfattanden och bete-
enden och är ett av de viktigaste verken när det gäller att visa på hur 
människor blir förövare.

Hédis YouTube-kanal, en dokumentär om hennes erfarenheter: 
https://www.youtube.com/channel/UCqt9i9s0zxDZSSLpYZZRWXA
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