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Annan Information
Om du tillåter mig, förklarar jag det här ytterligare genom metafor. Lauder träffade svensk
premiärminister Stefan Lofven i New York och betonade för honom att det var helt
oacceptabelt att låta den nazistiska marschen äga rum på Yom Kippur framför en synagoge.
Judiska familjer betalade förmodligen omkring hälften av detta belopp, medan resten kom

från samlingar och donationer. (8) Ingen lämnade sig eftersom de inte hade råd att betala. För
ungefär ett år sedan frågade min kusin Jeff mig hur det var att träffa Rebbe. Det finns så
många aspekter av den judiska diskrimineringen och förföljelsen (särskilt i andra världskriget)
som jag inte vet. Han hälsades på fredagen vid den ungerska ambassaden i Stockholm av
sådana dignitarier som de ungerska och israeliska ambassadörerna till Sverige. För en ung
läsare intresserad av förintelsen och vill se att det fanns hjältar under det mörkaste av perioder
i historien, kommer den här boken troligen att hjälpa dem att se att det faktiskt fanns
människor som försökte stoppa slakt och försökte rädda Judiska folk i Europa. Samtidigt
började Dr. Werner Best, som kallades Reichsbevollmachtigter för ockuperade Danmark
hösten 1942, börja söka implementeringen av den slutliga lösningen i Danmark. Men med en
liten judisk befolkning (mindre än 10.000), en nation villiga riskera mycket för att göra vad
som var rätt, en närliggande neutral nation (Sverige är så nära som 4 km.), Och tyskar som
skulle bromsa dödsmaskin, en stor nationell prestation uppnåddes. De är med Nina Lagergren,
syster till Raoul Wallenberg; Ninas dotter, Mi Ankarcrona; och hennes barnbarn, Cecilia
Ahlberg. (Foto med tillstånd av Dr Peter Forgach). Nyligen publicerades två banbrytande
volymer på danska industrier som utnyttjade den nazistiska ockupationen i Danmark av
historiker Joachim Lund och Steen Andersen. 22 Dessa böcker beskriver verksamheten hos
många danska entreprenörer och i synnerhet stora företag som Hoejgaard och Schultz, F. L.
Smidth och Kampsax, som fortfarande blomstrar idag. 23.
Ryssland ses som Sveriges historiska ärftliga fiende. Men om seriöst militärt motstånd
uppstod, skulle de inte pressa frågan. Yahil, Leni (1969). Räddning av danska judar; Test av
en demokrati. I en skrivelse till den svenska ambassadören i Moskva förklarade vice
utrikesminister Dekanosov att "sovjetiska militära myndigheter har vidtagit åtgärder för att
skydda Wallenberg och hans ägodelar". Såsom den här lilla familjenheten satt och förberedde
sin jubileumsmiddag kom en knock vid dörren. Jag kände det på kvällen äntligen träffade jag
min fru, och igen, det ögonblick då alla mina barn föddes.
Stora samhällen finns också i Malmö och Göteborg. Hon gör det i första hand genom enskilda
konton, genomgå en detaljerad historisk exponering till förmån för anekdoter och
förstagångsminnen. Sedan i slutet av september 1943, då Danmarks 6 500 judar hotades med
utvisning, började danska motståndskämpar föra dem till Sverige, där de fick asyl.
Myndigheterna sa inte om någon av de civila polisansatte var bland de överlevande. Oavsett
deras sociala klass, utbildning och religiös och politisk övertygelse, räddade alla alla en viktig
egenskap: de definierade sin mänsklighet genom sin förmåga att agera med stor medkänsla.
Vad var två syften för populär underhållning under. Gränsen som skiljer Danmark från den
icke-tyska världen - Sverige - var havet, vilket inte gav någon speciell fördel och var en
exceptionellt farlig flygväg. (Norge, separerad från Sverige vid en landgräns tusentals
kilometer lång, räddade endast ungefär hälften av sina judar.) Det är sant att danskarna från
och med den tyska erövringen i april 1940 till slutet av augusti 1943 hade legitima
självreglering och en betydande grad av intern autonomi. Ett tåg med 1600 judar stoppades vid
gränsen och skickades tillbaka till Budapest. Den återstående positiva uppfattningen om
samarbetspolitiken och intoleransen mot nya motsägelsefulla resultat återspeglar inte
nödvändigtvis en generationsfejd mellan historiker i Danmark - en slags sen dansk
motsvarighet till kontroversen i tysk historisk forskning på 1980-talet. Wallenberg själv har
inte hört från 1945.
Den tyska diplomaten Georg Ferdinand Duckwitz försökte försiktigt försäkra sig för säkra
hamnen för de danska judarna i Sverige. Den svenska regeringen berättade för Duckwitz att

den skulle acceptera de danska judarna endast om de godkändes av nazisterna, som ignorerade
begäran om godkännande. Dessa faktorer, tillsammans med glesa historiska uppgifter, har
utan tvekan spelat en roll för att hålla de polska flyktingernas berättelser så fragmenterade och
dunkla. Fortsätt till Hietaniemi Cemetery, där de fallna från andra världskriget är interred. För
hans handlingar tilldelades han den rättfärdiga bland nationernas medalj år 1982. Kirchhoff
har också hävdat att de danska judarnas upprätthållande av samarbetspolitiken var det som
räddade dem. 81 Många andra historiker har upprepat detta påstående. Men därmed räddade
de sina folks själ. Adolf Eichmann återvände och fick fria händer för att fortsätta terror mot
judarna. Men Aleksandra Kollontai återkallades till Ryssland, och frågan tog en ny tur. Inte
heller finns en omfattande lista över dem som fått en schutzpass, sa hon. Hans fru Shaindy
introducerade sig med ett nådigt leende och lade glasskålar med mandel och chokladtäckta
kaffebönor på ett båtstort bord innan de ursäktade sig för att ha en tendens till sina unga barn.
Georg Duckwitz, en tysk diplomat i det tyska ockuperade Danmark, räddade danska judar
genom att hjälpa dem att fly till Sverige över Oresundsundet.
Sådana undantag låter sig inte förklaras när det gäller "objektiva" geografiska, politiska,
diplomatiska eller ekonomiska orsaker. På den tiden kallade Hitler det ungerska statschefen
Miklos Horthy och krävde fortsatt solidaritet med Tyskland. Och KGB-meddelanden som är
tillgängliga efter Sovjetunionens sammanbrott visar nu att Ethel hade spelat en nyckelroll när
hon övertalade sin svägerska, Ruth Greenglass, för att uppmana sin man att spionera. Han
hedrade som rättfärdig bland folken av staten Israel år 1963. Inte så bland danskarna.
"Danarna", konstaterade Dr. Yahil, "trodde inte att de hade gjort någonting alls extraordinärt
eller värdigt speciellt beröm. I denna tid av internetläsning och ljudbitar kommer studenterna
sällan att plocka upp en bok med för mycket text.
Den totala utrotningen av judarna i Europa av Hitler blev känd. Raoul fader var en kusin till
Jakob och Marcus Wallenberg, två av Sveriges mest kända finansiärer och industriister från
20-talet. Till skillnad från andra diplomater som räddade judar betalade han inte ett pris för
sina handlingar. King Haakon och den existerande regeringen stod fast i deras beslutsamhet att
slåss tills Norge blev befriat. Men för allt det skulle jag inte ha ändrats för den andra.
När du läser texten och tittar på filmen, är deras specifika ord eller fraser som ger dig inblick i
de val som danskarna gjorde för att rädda sina judiska grannar. Andra flydde med eller utan
organiserat bistånd till Sverige. Ett viktigt exempel är historien om de två gravarna på Oreryds
kyrkogårdskyrkogård som har varit ett virtuellt mysterium sedan internatio- nerna 1945 och
1946. OSS-rapporterna beskriver den olagliga handeln med konst av en sådan framträdande
schweizare som Herr Buerhle, den primära ägaren till Oerlikon-armamentfabriken. 19. En
sexårig pojke, Per-Arne Persson, såg dem från stranden och varnade hans far, en lokal fiskare,
som seglade ut för att träffa båten. Trots att majoriteten av de danska judarna gömde sig skulle
de så småningom fångas om säker passage till Sverige inte kunde säkras. Hans arbete med
WRB och den världs-judiska kongressen hindrade utvisningen av tiotusentals ungerska judar
till Auschwitz-Birkenau-dödscentret. En kopia som har lästs, men förblir i utmärkt skick.
Som det redan hade blivit uppenbart att Hitler förlorade kriget, hade den nya premiärministern
lite mage för några mer judiska utvisningar till Tyskland. Jag blev utbildad mer av trötthet än
bravado när jag äntligen frågade: "Vad handlar det med bilderna på Rebbeen. Det lokala
pappret sprang nyhetsartiklar om det, tillsammans med talrika funktionsberättelser, intervjuer,
uppdateringar, faktokontroller, recensioner och recensioner av recensioner. Efter den
nazistiska kapitulationen 1945 placerades dessa saker återigen i vården av en representant för

den religiösa moskén. "(17). I sin bok nämns exempelvis inte de skandinaviska bussarna som
används för transporter av icke-skandinaviska fångar mellan lägren. Denna bok innehåller
konton för cirka 250 allierade soldater som lämnades efter. Den här boken visar hur bilder av
primära källor som foton av Schutz-Pass kan användas för att personifiera berättelsen och
påminna oss om att det var livet för riktiga människor på spel under kriget. Under sommaren
ledde flera rikstäckande strejker till väpnade konfrontationer mellan danska och tyska trupper.
Ett litet antal av dem kanske så många som 20 kom över Nordsjön till Förenade kungariket.
Detta drag hade flera långtgående konsekvenser för Sverige. I en bok på det danska
utrikesdepartementet 1914-1945 lutar Lidegaard samarbetspolitiken. Kommunisterna var öppet
lojala mot Sovjetunionen och stödde sin Molotov-Ribbentrop-pakt med Tyskland. Han
protesterade aktivt stigmatiseringen, inramning i getton och utvisning av ungerska judar.
Redan 1942 började George Mandel-Mantello utfärda Salvadoras medborgarskapshandlingar
och dokument till judar i det nazistiska ockuperade Europa från sina kontor i Genève. Här är
fakta om regeringens ekonomi, upphandling och fordon. Ändå har administrationen bestämt
att de förutser värderingar och idéer som strider mot Harvard-andan och måste följaktligen
behandlas som ett anakronistiskt fel att utrotas. Till en av hans kollegor sa Dr Erno Peto,
Wallenberg, att han inte var säker på om han skulle bli rysk gäst eller deras fånge.
Tysk terror utsträcktes till institutionaliserade handikappade och psykiatriska patienter i
Sovjetunionen. Det resulterade också i döden av mer än tre miljoner sovjetiska krigsfångar.
Stenarna är kallare än du skulle tro att de skulle vara i all denna värme. Att iaktta, som
Lidegaard gör, att Danmark gynnades av omständigheter som var väsentligt annorlunda än i
andra länder under nazistisk ockupation, förringar inte danskarnas moraliska mod, men bidrar
till att förklara några av skillnaderna i Europa. Han har inte signalerat, i intervjuer eller i
policyformuleringar, att USA ser israeliska åtgärder i och runt Gaza och Västbanken som
skadliga för en framtida fred. Trots kämpar vid sidan av Franco i det spanska inbördeskriget
blev Perlasca desillusionerad med fascismen och flydde från Italien till den spanska
ambassaden i Budapest 1944, där han blev spansk medborgare på grund av sin
krigsupplevelse. Dagens själviska generation av danskar skyldar det till vår farföräldrars
generation.

