En annan sida av Österrike
AV JAN-ERIK LUNDBERG
För alla fotbollsälskare befinner sig Österrike
under juni månad i händelsernas centrum.
Stora grupper av glada fans finns på plats och
droppar av i takt med att det egna laget blir
utslaget.
Men man kan åka till Österrike av helt
andra skäl. Ett sådant är historiskt/politiskt. Då
handlar det om att ta reda på vad som hände i
Österrike från Anschluss 1938 fram till
krigsslutet 1945, och hur landet därefter
hanterat sitt förflutna. Denna sida av Österrike
är föga känd och österrikarna har inte gjort
mycket för att göra den bättre känd.

”Österrikarna har valt att glömma”

Ledare för Erinnern-projektet, som startade
2001, är Peter Niedermair. Han beskriver
Österrikes sätt att behandla sitt förflutna som
”kollektiv amnesi” – en kollektiv glömska.
Vad är det då som är utmärkande för
landets sätt att hantera sitt nazistiska förflutna?
Varför har det ända fram till i dag varit så svårt
att tala öppet om att österrikare var
välrepresenterade i det nazistiska förintelsemaskineriet med namn som exempelvis Franz
Stangl och Seyss-Inquart?
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Viktigt arbete för att förändra bilden
Hur många rader har ägnats åt denna sida
Den nya diskursen, som dock inte delas av alla,
av Österrike under EM? Det enda jag läst i
är att österrikarna inte bara var offer under
svensk media härrör från december 2007 då
Förintelsen, utan också åskådare och
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tvingas skura Wiens gator med tandborstar.
Österrikes sätt att hantera sitt nazistiska
förflutna genom att glömma är en skam för

landet, menar Peter Niedermair. Hans
organisation jobbar i dag, trots motstånd,
mycket aktivt med utbildning av olika
samhällsgrupper, bland annat lärare och poliser
för att förändra bilden av Österrike som ”the
first victim”.
Glammet kring Fotbolls-EM är snart över, men
rösterna från Mauthausen, Gusen, Ebensee,

Hartheim och andra platser måste få höras och
människornas öde berättas för att väcka en
global medvetenhet kring de enskilda
ländernas roll, så att man kan enas bakom
orden: Never again!
Jan-Erik Lundberg är lärare på Filbornaskolan i
Helsingborg.

