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Polen og hotocaust : potsk antisemitisme
Palle Andersen (f. 1955)

Bog Om den polske deltagelse

1@deforf@Lgelserne under 2.
verdenskrig i den del af det tyskbesatte PoLen der betegnedes
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Genera Lguvernementet.
Emner: den 2. verdenskrig; hoLocaust; lødeforføLgeLse; j@der;
PoLen; 1940-1949

Materialevurdering
Kort om bogen
BeskriveLse af de polske jØders yderst udsatte situation under
frygtede de ikke-jØdiske
poLakker mere end de tyske besættere. Endnu en vigtig
2. verdenskrig, hvor de næsten

beskriveLse tiL aLLe, der interesserer slg for 2. verdenskrig.

Beskrivetse
De polske j@der bLev lagtet af både de tyske besættere og
deres poLske naboer, især i Landområderne. Det underbygges
af en række vidnesbyrd fra de ganske få, der overlevede
holocaust. I det polske samfund var der en udbredt
antisemltisme, som fik mange poLakker tiL at udLevere e[Ler
endda selv dræbe j@der, der var helt uden beskyttelse, for så at
overtage deres værdrer og ejendom. De po[akker, der skjuLte
1Øder, bLev også udsat for omgrveLsernes pres tiL at stoppe med
det, for ellers vil de blive angivet og straffet med d@den. Bogen
beskriver også srtuationen i nutidens PoLen, hvor den
nationaLkonservative regering presser på for at få en ny
historietoLkning, der skaI dyrke "patriotiske værd er' og ikke
fremme en "skammens kuLtur'.
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Vurdering
vigtig beskrivelse, der vlser en m@rk og grum side af
hlslorie, kke mindst i betragtning af den heLt aktueL[e
historled skussion, der foregår i Landet.
En meget
PoLens

Andre bøger om samme emne
lan Gross' Gylden hØst behandLer også det ømtåLel ge emne
om polakkernes antrsemitisme. Det behandles skØnLitterært
Kevin Linnemanns rystende Nær ledenew. I De mistede af
DanieL lrlendelsohn beskrives en poLsk-1Ødisk famiLies skæbne
under 2. verdenskrig.
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