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falsk bild av historien

En falskt ritad karta har felaktiga gränser som utmärker ett Storfinland som
aldrig varit erkänt, men som var Mannerheims dröm sedan 1917. Finland som
deltog i det fascistiska angreppet på Sovjetunionen framställs med samma färg
som neutrala och allierade antinazistiska länder, när de egentligen under
fortsättningskriget deltog på den tyska nazismens sida och ägnade sig åt etnisk
rensning i ockuperat sovjetiskt område.

Baltikum
Så säger staten:
Balternas roll som frihetskämpar mot Sov-
jetunionen betonas i utställningen, men man
frågar också: "Eller ska man i dagens historie-
skrivning istället rannsaka eventuella
övergrepp på judar?" För att sedan avsluta med
"Den forskning som har bedrivits i Baltikum har
haft svårt att komma med konkreta svar eftersom
så få källor finns tillgängliga." Utställningen
betonar att inga civila baltiska flyktingar utläm-
nades till Sovjet. Om balter deltog i förintelsen så
är det under tyskt kommando.

Om Sovjet: Efter nyval i Baltiska staterna,
när Sovjet annekterat dem, kommer kom-
munisterna till makten och beslutar om an-
slutning till Sovjet. "Sovjetisk terror mot
ledande balter påbörjades. En del männis-
kor avrättades och mycket omfattande
deportationer till Sibirien genomfördes."

Om Tyskland: "Baltikum införlivades
snabbt i det stortyska riket som Ostland
med omfattande judeutrotning som följd.
Av de baltiska staternas 250.000 judar över-
levde få förintelsen."

Fakta:
Antikommunismen hade fört till höger-
diktaturer i hela Baltikum under 1920- och
1930-talet. I Lettland sattes socialde-
mokrater och kommunister i koncentra-
tionsläger. Baltiska högerextremister deltog
på eget initiativ i judeutrotningen. Bedömare
menar att den mycket snabba och effektiva
judeutrotningen som försiggick öppet i byar
och städer, utan hjälp av dödsläger där avli-
vandet hade industrialiserats, inte kunnat
ske utan aktiv medverkan från befolkningen.

I Danmark som också ockuperades av Tysk-
land lyckades man rädda 90 procent av ju-
darna, i Baltikum rådde det omvända förhål-
landet. Judeutrotningen ingick i en krigsstrategi
mot Sovjetunionen där antikommunism sam-
manblandades med judehat.

I Baltikum sammanblandade också flera
balter, antikommunism med judehat då
många kommunister var judar. Judarna drab-
bades också extra hårt av Stalins deporta-
tioner till tvångsarbetslägren i Gulag. Detta
blev märkligt nog räddningen för många bal-
tiska judar som fick en bättre chans att över-
leva.

Balternas delaktighet i förintelsen
uppmärksammades också av Simon Wiesen-
tal och andra som försökte avslöja de bal-
tiska krigsförbrytare som flytt till Sverige
och få dem utlämnade till domstol.

Sverige
Så säger staten:
"Bland de mest uppmärksammade och
omtalade eftergifterna hörde den så kallade
permittenttrafiken som tillät tyska soldater
på permission från det nazi-ockuperade
Norge att åka hem via Sverige. Denna
medgörlighet utökades dessutom än mer
1941, när en hel armédivision med benäm-
ningen Engelbrecht tilläts transporteras via
det svenska järnvägsnätet från Norge till
Finland."

Fakta:
Eftergifterna började med att Sverige lät
tyska soldater och förnödenheter fraktas
med tåg till en tysk armé som var inringade
av allierade trupper på norska sidan av
Riksgränsen vid malmbanan i april, maj och
juni 1940. Först efter att Sverige feem
gånger tillåtit de begränsade, men avgörande
förstärkningarna till de instängda, kom
avtalet om permittenttrafik tillstånd. Det
gällde utbyte av tyska trupper på permission
efter att striderna i Norge hade avslutats.
Den svenska malmen var central för den
tyska krigföringen och den armé som
tillsammans med speciella SS-enheter
startade och genomförde förintelsen. Både
nazi-tyskland och de allierade förde kriget
till Nord-kalotten för att kontrollera
svenska malmexporten.

Finland
Så säger staten:
Finlands roll i andra världskriget beskrivs
som försvararens. Det underbyggs av ett
foto med finska soldater som försvarar sig
mot det angripande Sovjet. Om den
armédivision som transporterades från
Norge via Sverige till Finland står i ut-
ställningen: "de skulle sättas in i striderna
mot ryssarna. Finland och Tyskland var vid
denna tid förbundna i en militärallians riktad
mot Sovjet."

Fakta:
Efter det ensamma och enastående för-
svaret av Finland mot den sovjetiska
övermakten under vinterkriget 1939 vilket
slutade med ett fredsavtal i mars 1940,
ändrades Finlands roll radikalt.

1941 blev Finland angripare och anföll
Sovjetunionen tillsammans med Nazi-
tyskland. Tyskarna påbörjade förintelsen
genom systematiska massmord på kommu-
nister, judar, romer och många ryssar. Mass-
morden utfördes av specialenheter inom
armén. Finlands roll blev inte bara att återta
landområden som gått förlorade i freds-
avtalet efter vinterkriget.

Man ockuperade också områden i Öst-
karelen, som inte tillhört Finland sedan
1300-talet. Där utsattes den ryska befolk-
ningen för en etnisk rensningspolitik. Över
hälften av befolkningen sattes i koncentra-
tionsläger där många svalt till döds. Genom
tvångsförflyttningar försökte man skilja den
finsk-ugriska befolkningen från den slaviska.
Den finskättade befolkningen fick större
livsmedelsransoner och högre lön än rys-
sarna. Finland hjälpte tyskarna att hålla stora
sovjetiska trupper i norra Ryssland för att
skydda de enda försörjningslinjerna Sovjet
hade med yttervärlden via Murmansk och
Vita havet. Finland deltog i ett gemensamt
angrepp på Sovjetunionen. Finland kom i krig
med Storbritannien och fick sin hamn
Petsamo vid Ishavet bombade av britterna.
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