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Förintelsen och folkmord
Author : Mikael
1. Börja med läsa texten om Folkmord nedan.

Lektionsmoment:
Förintelsen
Armenien
Sovjetunionen
Kambojda
Rwanda

Vad är folkmord?
Ett folkmord innebär att ett land eller en grupp försöker utrota, eller utrotar hela eller delar av en
annan folkgrupp. Den grupp som blir utsatt kan tillhöra ett folk, en etnisk grupp, en nationalitet
eller en religion. Folkmord innebär att människor både utsätt för hårda levnadsvillkor och att
människor dödas. Folkmord är alltså ett medvetet planerat handlade med syftet att utrota.

Begreppet kommer från Nürnbergprocessen efter andra världskriget och efter kriget upprättade
FN en konvention för förebyggande och bestraffande av folkmord.
Det som vi idag kallar folkmord har en lång historia. De äldsta exempel på liknande händelser vi
känner till finns i Fjärde Mosebok i Bibeln.
I nära tid har vi fler exempel. Förintelsen under andra världskriget där nazityskland aktivt
försökte utrota judar och romer. I början av 1900-talet och under första världskriget gjorde den
turkiska staten försök att utrota den armeniska folkgruppen och under andra världskriget och
därefter förekom aktiv förföljelse av politiska motståndare. Det mest kända exemplet i
Sovjetunionen var behandlingen av kulakerna.
I modern tid är det framförallt folkmordet i Rwanda 1994 och den etniska rensningen i
Jugoslavien på 1990-talet som är närmast till hands, även om det finns betydligt fler exempel.
1. Folkmord på urbefolkningar: Exempelvis på indianerna i Nordamerika.
2. Folkmord på grund av etniska konflikter: En konflikt mellan två folkgrupper där den ena
folkgruppen utför ett folkmord. Exempelvis Rwanda.
3. Folkmord på minoritetsgrupper: Exempelvis morden på judar och romer under
förintelsen.
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4. Politiska massmord: Förföljelser, massförflyttningar och regelrätta mord utförda av en
styrande regim på politisk grund. Exempelvis Sovjetunionen

Källor:
Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran, Folkmordens historia: perspektiv på det
moderna samhällets skuggsida, Atlantis, Stockholm, 2005
Nationalencyklopedin, folkmord,
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/folkmord, hämtad 2015-03-03
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