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AntirasisteN
Gis ut av SOS Rasisme i Norge

70 år siden 1938 – 
markér Krystallnatta!

Antirasister i alle aldre bør være med og markere 
Krystallnatta, ikke minst i år når det er 70 år siden denne 
grusomme dagen. Det er viktig å markere Krystallnatta 
– det er og blir viktig å minne folk om historien for å unngå 
at det samme kan skje igjen.

Gjennom en verdig og flott markering av Krystallnatta 
som trekker mange mennesker, viser man også at «Vi er 
mange, vi er sterke!». Dette er viktig i kampen mot rasisme 
og nazisme. 

I Norge er Krystallnatta den tredje største faste politiske 
markeringsdagen, etter 1. mai og 8. mars. Det er i all 
hovedsak SOS Rasismes lokallag som er initiativtakere 
til markeringen, og som oftest er det også lagene som 
gjennomfører markeringene. Gjennom markeringene får 
mange mennesker muligheten til å vise at de er motstandere 
av så vel rasisme som nazisme. 

Krystallnatta er som man kan lese på disse sidene en 
viktig historisk markeringsdag. Den symboliserer starten 
på historiens største rasistiske folkemord. Men dette er 
også en dag da det er viktig å trekke historiske paralleller 
fram til rasismen i dagens samfunn. For rasisme er ikke 
noe som plutselig eksploderer i nazisme og holocaust, 
det er fordommer og holdninger som får utvikle seg over 
lang tid.

I dag ser vi at jøder på nytt blir angrepet i flere land. 
Muslimer i vesten blir diskriminert ut ifra samme 
tankegang: Rasismen prøver å tillegge folkegrupper 
kollektiv skyld for problemer i samfunnet.

Spørsmålet om hvordan flyktninger behandles i dagens 
Europa er også et aktuelt tema på denne dagen. Under 2. 
verdenskrig flyktet tusenvis fra krig og nazistenes forføl-
gelse, de søkte og fikk beskyttelse i vennligsinnede land. 
Men helt fram til 2. verdenskrig ble jøder nektet beskyttelse 
i de samme landene fordi de var jøder. I dagens Europa 
nektes flyktninger som rømmer fra land med mer krig enn 
det vi hadde i Norge i 1940. De fleste nektes allikevel 
beskyttelse, fordi de er «ikke-vestlige».

9. november må alle som er mot rasisme stå side ved 
side for å minnes historien og kjempe videre mot dagens 
rasisme. Bare sånn kan vi forsikre oss om at vi aldri får 
et nytt Holocaust!

Sjekk ut www.krystallnatta.no for å finne din nærmeste 
markering. Er det ikke en markering  der du bor? Ta kontakt 
med et av våre kontorer og få hjelp til å lage en selv!

9. november 1938, 
Krystallnatta, var 

starten på den systematiske 
utryddingen av jødene i Hitlers 
Tyskland. Etter flere år med 
systematisk hatpropaganda og 
overgrep, kulminerte det hele 
i et scenario av vold og terror. 
Synagoger ble påtent, jøder ble 
lemlestet og drept, og deres 
butikker ble ramponert. Tilbake 
lå gater fulle av knust glass fra 
butikkvinduene. Krystallnatta 
var et faktum. Startskuddet var 
gått for det som skulle koste om 
lag seks millioner jøder livet. 

I dag er det viktigere enn noen 
gang å minnes Krystallnatta. 
Den generasjonen som opplevde 
nazismens grusomheter er av 
naturlige årsaker i ferd med å 
forsvinne. Dette skjer samtidig 
som historiske revisjonister gir ut 
propagandamateriell som enten 
bagatelliserer jødeutryddelsen, 
eller som benekter at den 
overhodet fant sted. Små 
nazigrupper dukker med jevne 
mellomrom opp mange steder i 
Norge, og et av de største partiene 
i landet hevder at «et samfunn 
uten etniske minoriteter er et 
harmonisk samfunn». I tillegg 
fører norske myndigheter en 
utestengingspolitikk overfor 
mennesker på flukt som er så 
grotesk at man må tilbake til 30-
tallet for å finne noe lignende.

Alt dette vitner om at folk er i 
ferd med å glemme de historiske 
erfaringene av hva den rasistiske 
ideologien fører til. Vi må aldri 
glemme Krystallnatta! Den 
som ikke lærer av historien må 
gjenoppleve den på ny, og det 
er derfor SOS Rasisme har gjort 
Krystallnatta til sin viktigste 
markeringsdag. 

Over hele landet markeres 9. 
november hvert eneste år med 
forskjellige arrangementer. 
Konserter, fakkeltog, åpne møter, 
stands, debatter, kulturkvelder, 
filmfremvisning, og mye annet 
er blant de formene som velges 
når antirasister arrangerer 
Krystallnattamarkeringer. Noen 
steder står SOS Rasisme alene 
bak arrangementet, andre steder 
samarbeider man med andre.

Veien fram til Krystallnatta
Etter Hitlers maktovertagelse 

i Tyskland i 1933 begynte den 
nazistiske terroren. I starten 
var denne terroren ikke spesielt 
rettet mot jøder, men mot alle 
gruppene i samfunnet som 
nazistene så på som fiender. I 
starten var nazistene spesielt 
interessert i å bli kvitt politiske 
motstandere, som for eksempel 
kommunister, sosialister og 
fagforeningsfolk. Mange av 
de som kunne ha bekjempet 
nazismen gjennom politikk satt 
derfor i konsentrasjonsleirer 
allerede på midten av 30-tallet

Den paramilitære 
organisasjonen SA (Sturm-
Abteilung), som var en del av 
nazipartiet og som stort sett 
bestod av pøbler, voldsmenn 
og krigsveteraner, tok hånd om 
terroren i gatene. SA sørget for 
å banke opp såkalte «fiender av 
nazismen», knuse ruter i butikker, 
og sørge for at næringsdrivende 
konstant ble terrorisert med ran, 
innbrudd og trusler. 

På grunn av terroren flyktet 
37.000 jøder fra Tyskland 
allerede i 1933. 

I perioden fram til Krystallnatta, 
altså fra 1933 og fram til 9. 
november 1938, fremstod  de 



fysiske angrepene på jøder 
som uorganiserte. Det som 
virkelig rammet den jødiske 
befolkningen i denne perioden 
var lovene som ble innført i 
Tyskland. Blant annet kunne 
ikke jøder jobbe i staten, jødiske 
butikker, leger og advokater ble 
boikottet av «gode tyskere», og 
en del forretninger ble overtatt 
av «ariere» som kunne gjøre 
dette med loven i hånd. Videre 
kunne jøder bare handle i jødiske 
butikker, jødiske barn måtte gå 
på bestemte «jødeskoler», og i 
tillegg kom Nürnberg-lovene i 
1935.

Nürnberg-lovene fratok alle 
jøder og personer i jødisk slekt 
det tyske statsborgerskapet. 
Videre bestemte disse lovene 
at personer som hadde «jødisk 
blod» ikke kunne gifte seg 
med personer som hadde «tysk 
eller beslektet blod». Brudd på 
disse lovene medførte alvorlige 
straffer.

I årene mellom nazistenes 
maktovertagelse og 
Krystallnatta hadde nazistene 
kvittet seg med de fleste 
politiske fiendene i landet. I 
tillegg hadde «rensingen» av 
Tyskland begynt, om enn i 
det stille. Fysisk og psykisk 
handikappede, psykisk syke 
og andre grupper som allerede 
var «usynlige» i samfunnet ble 
i «raserenhetens navn» utryddet 
i stor skala. 

For å legitimere denne 
politikken, og for å indoktrinere 
barn i nazistisk tankemåte, 
ble lærebøkene ofte brukt. 
Et eksempel er hentet fra en 
lærebok i matematikk:

«Det koster én million Reich-
smark å bygge et sinnssykehus. 

Det koster 6 000 Reichsmark å 
bygge et hus for en gjennom-
snittlig tysk familie. Hvor 
mange hus får man for prisen 
av et sinnssykehus?»

 
Nazistenes utryddelse av 

personer med «dårlig gener» 
tjente også en annen hensikt 
enn bare «rensingen av det 
tyske blod». Det var også 
en prøvestein for å se hvor 
langt man kunne gå før folket 
reagerte på grusomhetene. Etter 
hvert som man tok ut grupper 
i befolkningen og satte disse 
i konsentrasjonsleirer, uten at 
noen reagerte, forstod nazistene 
at også jøder, sigøynere og 
homofile kunne taes uten 
reaksjoner fra folk. 

I tiden fram til Krystallnatta 
pågikk det også en beinhard og 
effektiv propaganda mot  jødene, 
ledet av propagandaminister 
Joseph Gobbels,. Filmer som 
«Den evige jøde» («Der ewige 
Jude») var hverdagslige, og 
på kinoer og i teatre sørget 
sivilkledde SA-medlemmer 
for at det oppstod tumulter og 
antijødiske rop hver gang en 
jødisk skuespiller opptråde. 

I tiden mellom Hitlers makto-
vertagelse og fram til Krys-
tallnatta var nazi-Tyskland 
preget av at nazipartiet gjerne 
ville begynne utryddelsen av 
jøder, men de torde ikke. Dels 
var frykten at det ikke ville 
bli tolerert innad i Tyskland, 
og dels var det en stor frykt 
for at andre land ville reagere 
negativt. Derfor ble det i denne 
perioden kun satt i gang utryd-
delse av handikappede og 
sinnssyke, mens jødene «bare» 
ble utsatt for tilfeldige voldse-

pisoder og økonomisk/politisk 
undertrykking. 

Dette forandret seg dramatisk 
med Krystallnatta. 

Hva var bakgrunnen?
For å forstå hva som utløste 

Krystallnatta 9. november 1938 
må man se på hva som skjedde i 
tiden rett før denne datoen. 

6. november 1938 mottok den 
unge jøden Herschel Grynszpan, 
som bodde i Paris, et postkort 
fra sin far. Faren, Sendel, var en 
av 18 000 tyske jøder som 27. 
oktober hadde blitt tvangsflyttet 
østover i Tyskland, til grensen 
mot Polen. På postkortet hadde 
Sendel beskrevet for sin sønn de 
forferdelige forholdene som de 
tvangsforflyttede levde under. 

Herschel Grynszpan ble så for-
bannet av det han hadde lest på 
kortet at han gikk til den tyske 
ambassaden i Paris og skjøt 
den første tyske ansatte han 
møtte. Offeret ble den tyske 
diplomatassistenten Ernst vom 
Rath, som døde 8. november av 
skadene han ble påført fra skud-
det. Dagen etter, 9. november, 
fikk hele Tyskland vite om det 
som hadde skjedd. De fikk også 
høre av Hitler og nazistenes 
propagandamaskineri at drapet 
var en del av en verdensom-
spennende jødisk konspirasjon 
mot Tyskland.

Terroren startet i Berlin 9. 
november 1938, organisert 
uoffisielt av SA-stormtroppene. 
Hitler kommenterte aldri offent-
lig forfølgelsene denne kvelden, 
men han var sannsynligvis den 
som internt i nazipartiet ga 
beskjed om at terroren skulle 
finne sted. Utad var det pro-
pagandaminister Gobbels som 
ga ordre om at volden skulle 
begynne. 

Synagoger ble satt i brann. 
Jødiske butikker fikk vinduene 
knust over hele landet, og det 
er dette som ga natten navnet 
sitt, Krystallnatta. Grunnen var 
nemlig at alt glasset som fløt i 
gatene dagen etterpå skinte som 
krystall. Mange jøder ble også 
fysisk angrepet, og over hele 
landet ble det i jødiske nabolag 
tent bokbål, hvor jødiske 
religiøse bøker ble brent etter 
at de var stjålet fra synagoger 
og private hjem. 

Tallene taler for seg selv: I 
løpet av 24 timer ble 7 000 
jødiske butikker angrepet, 200 
synagoger brent og ødelagt, 91 
jøder drept og over 30 000 jøder 
arrestert og deportert. Mange av 
jødene som ble arrestert i løpet 
av Krystallnatta ble drept i løpet 
to måneder.

Krystallnatta er vanligvis sett 
på den symbolske starten for 
Holocaust, utryddelsen av seks 
millioner jøder. I tillegg til 
disse jødene kommer et anslag 
på ca. 5,5 millioner «fiender av 
den tyske stat», som også ble 
utryddet i årene fram til 1945.

Etter 9. november - Holocaust
Da britiske soldater rykket inn 

i den tyske konsentrasjonsleiren 
Bergen-Belsen 15. april 1945 
ble de møtt av et forferdelig 
syn. De fant 15 000 døde 
fanger, og ytterligere 10 000 
fanger døde i løpet av kort tid 
etter befrielsen. Døde fanger lå 
stablet i hauger, eller lå og råtnet 
i åpne massegraver.

Lignende – og verre – syn 
møtte de allierte soldatene over 
hele det naziokkuperte Europa, 
i leirer som Dachau, Ausch-
witz, Birkenau og Treblinka. 
Fanger som hadde overlevd 
kunne fortelle om handlinger 
så bestialske at de ikke var til 
å tro. I løpet av årene fra 1933 
til 1945, de årene som nazis-
tene styrte Tyskland, hadde 
nærmere 6 millioner jøder blitt 
drept i leire rundt om i Europa, 
sammen med 5,5 millioner poli-
tisk aktive, kriminelle, asosiale, 
handikappede, Jehovas vitner, 
homofile og romanifolk. Dette 
er den utryddelsen som senere 
har fått navnet Holocaust.

De britiske soldatene som først 
kom til Bergen-Belsen satte opp 
et skilt, der de kunngjorde at de 
som hadde dødd i leiren «(…) 
var ofre for den tyske nye orden 
i Europa og et eksempel på 
nazistisk kultur.»

I årene fra 1938 til 1942 bar 
ikke utryddelsene preg av den 
maskinmessige utførelsen 
som preget Holocaust i årene 
fra 1942 og fram til slutten 
på andre verdenskrig. Fra 



1938 til 1940 foregikk det 
meste av utryddelsen i leirer 
i Tyskland, og besto for det 
meste i eksperimentelle drap. 
Blant annet ble jøder og andre 
fanger brukt som «forsøksdyr» 
i medisinske forsøk, og 
nazistene prøvde seg også fram 
med forskjellige metoder for 
effektive massedrap. I tillegg 
døde mange av fangene på grunn 
av vold, terror, sult og beinhardt 
arbeid. I denne perioden 
opprettet også nazistene 
enorme konsentrasjonsleirer 
i det okkuperte Polen, og de 
tvang jøder, spesielt i Polen, 
inn i gettoer, hvor forholdene 
var elendige. I disse gettoene 

døde jøder i hopetall på grunn 
av sult, epidemier, kulde og 
sykdommer.

I januar 1942 presenterte 
ledende nazister «den 
endelige løsningen». Dette 
var løsningen på «det jødiske 
problem», nazistenes ønske 
om å utrydde alle jøder. Den 
endelige løsningen gikk ut på 
at alle jøder, uansett land de 
befant seg i, skulle transporteres 
til konsentrasjonsleirer. I 
leirene skulle så utryddelsen 
effektiviseres, slik at man ikke 
fikk en opphopning av jøder 
som ventet på å bli utryddet. 

Til tross for at Tyskland i 

1942 befant seg i krig mot 
Russland (østfronten), i Afrika 
(ørkenkrigen), bygde opp 
forsvarsverker i Vest-Europa og 
i tillegg drev ubåtkrig på havet, 
ble det satt enorme ressurser inn 
i å gjennomføre «den endelige 
løsningen». Over hele Europa 
ble jøder fengslet og sendt til 
de store konsentrasjonsleirene, 
hvor man også hadde 
bygd gasskamre og utvidet 
kapasiteten til krematoriene. 
Historiens mest maskinelle 
og effektive utryddelse av 
mennesker var i gang, og 
Holocaust var et faktum.

I ettertid har man regnet 

Krystallnatta som den 
symbolske starten på Holocaust. 
Krystallnatta beviste for 
de nazistiske lederne at det 
tyske folket var blitt godt 
nok hjernevasket og tilvendt 
den nazistiske ideologien at 
bestialske utryddelser av andre 
mennesker var gjennomførbart, 
uten for mange protester. Derfor 
er også Krystallnatta en viktig 
merkedag i kampen mot 
nazisme.

Besøk ressurssidene våre på internett:
www.krystallnatta.no
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Vis at du er mot rasisme – bli medlem i SOS Rasisme
• Et medlemsskap i SOS Rasisme er et standpunkt mot rasisme. 
Ved å være medlem støtter du arbeidet i organisasjonen.

• Det eneste som kan stoppe rasismen og nazismen fullt og helt er vanlige folks engasjement. Vi trenger derfor også 
flere aktive medlemmer som kan jobbe systematisk med å bekjempe all rasisme i samfunnet.

� Jeg vil bli aktiv!
� Jeg vil bli medlem!

Navn: ______________________________

Adresse: ___________________________

Postnr. / Sted: _______________________

Telefon: ____________________________
Du kan også bli medlem på: www.sos-rasisme.no/blimedlem

SOS Rasisme
Svarsending 7961
0097 Oslo

Adressaten betaler

for sending i Norge

Distribueres av  
Posten Norge

___stk T-skjorte «Knus nazismen» (hvit m. s trykk) (str XL) kr 90,-
herav  ___ L/XL ___ XL/XXL
___stk T-skjorte «SOS Rasisme T-Skjorte (svart m. gul trykk)» kr 90,-
herav ___ 14/16 ___ S/M ___ M/L ___ L/XL
___stk Hettegenser kr 192,- – herav ___ S ___M ___L ___XL
___stk Strykemerke til klær 25,-

Navn: _____________________________________________

Adresse: ___________________________________________

Postnr/ sted: ________________________________________   

Underskrift:  ________________________________________

Tlf: _____________ E-post: ____________________________

Sendes: SOS Rasisme, PB 297, 5501 Haugesund
 Tlf: 52 71 21 75  Faks: 52 71 21 62
 E-post: ou@sos-rasisme.no
Privatpersoner må forhåndsbetale materiellet. 
Portoutgifter og eksp.gebyr kommer i tillegg.
Dette er et lite utvalg, se våre materiellsider på internett:
www.sos-rasisme.no/materiell

___stk Nøkkelbånd kr 25,-___stk «Ikkje mobb kameraten min» 
(jakkemerke) på nynorsk! kr 15,-
___stk «Ikke mobb kameraten min» 
(jakkemerke) på bokmål kr 15,-

Et lite utvalg fra www.sos-rasisme.no/materiell

Aktivistbutikk!
• På sos-rasisme.no/materiell finner du 
nå et rikt utvalg av materiell og effekter 
for aktivister.

• Lokallag i SOS Rasisme får 40% rabatt 
på materiellet!

Av utvalget kan vi nevne:
• Vervebøsser
• Vervebrett
• Megafon
• Bannerstoff
• Flagg

På ressurssidene våre for lokallag finner 
du også en rekke maler for nedlasting.

I tillegg til har vi alltid 
håndfakler på lager 
– disse bestilles på 
sos-rasisme.no/fakler


