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Ett av de sätt som jag började upptäcka mina morföräldrars förflutna var de 
nazistiska tankegångar som min mormor uttryckte. Om jag inte hade läst 
om nazismen på universitet hade jag antagligen inte reagerat. Nazistiska 
perspektiv hade kanske till och med integrerats i mitt eget sätt att tänka. 
Ibland är det viktigt att ifrågasätta idéer som vi ärver från vår omgivning, 
och fundera över om och varför – eller varför inte – vi håller med om dem.

Nazismen – eller nationalsocialismen – är en ideologi kopplad till Adolf 
Hitler, särskilt som den beskrivs i hans självbiografi och politiska manifest, 
”Mein Kampf” (1925-6). Den står för en kombination av diktatur, rasistis-
ka åsikter – antisemitism i synnerhet – och aggressiv nationalism. Samtidigt 
innebar ideologin ett socialistiskt element om en folklig välfärdsstat. Dock 
exkluderade den människor som inte betraktades som ”arier” eller som till-
hörde andra av nazisterna definierade icke önskvärda grupper. Det är en 
form av fascism, en politisk rörelse som ursprungligen associerades med 
Benito Mussolini i Italien.

En fråga vi måste ställa oss är: Hur kunde så många, inklusive mina morför-
äldrar, vilja bli del av en rörelse som så tydligt var våldsam, aggressiv och 
emot vissa grupper som man hittills levt fridfullt tillsammans med? Varför 
skulle synbart civiliserade personer vilja detta? Du kan få vissa insikter ge-
nom att följa mina diskussioner med Oma i min bok.

Efter andra världskriget upprättades en internationell ordning om mänskliga 
rättigheter, för att förhindra att fruktansvärda konsekvenser av politisk dis-
kriminering och exkludering – som var centralt inom nazismen – någonsin 
skulle uppstå igen. 

2.1 Vad kan vi lära om nazismen som ideologi utifrån ”Pendeln”?

2.2 Vilka är de logiska konsekvenserna i samhället, av den här typen 
av tänkande? Vad händer när individer och politiska, religiösa 
eller sociala grupper underlåter att skydda universella mänskliga 
rättigheter, eller när man inte ens ser det som ett aktuellt begrepp?
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