En forsoning som medf0rer at vi sidestiller NS-ideologien og deres etikk, med den tradisjon som bygger
pa ytringsfriheten og rettsstatens prinsipper, ma aldri komme pa tale, skriver Knut Engelskj0n.

Sannhetskamp og etikk i forsoningenstid
La oss hape mange av de
d0mte holdt dommedag over
seg selv.

KRONIKK
«Forsoningskonferanse uten
forsoning» og «Konferanse
med bismak» er et par av overskriftene i debatten etter konferansen «Er forsoning mulig?»
pa «Arkivet» i September.
Der ble det fokusert pa vart
forhold til krigen i Norge. Bismaken og fravaeret av forsoning skulle skyldes ulik forstaelse av virkeligheten.
Nazismen i Tyskland var ensbetydende med et totalitaert,
middelaldersk regime med
rettsloshet, raselover og undertrykkelse som resultat. Et fatall
norske, de fleste organisert i
NS, tiljublet Nazi-Tyskland.
Og da Norge ble okkupert og
underlagt de tyske nazistenes
orden, var det tragisk nok flere
som stottet dette. Denne ubetingete st0tten til okkupantene
ble NS-medlemmers tragedie.
Da Nazi-Tyskland var knust,
ble det igangsatt rettslige forunders0kelser mot de rundt
nitti tusen personer i Norge,
som man mente hadde vffirt
med pa a st0tte den nazistiske
okkupasjonen.
Trettisju tusen saker ble henlagt etter bevisets stilling. Tretti tusen personer fikk pataleunnlatelse eller forelegg, sytten

Men fa gikk offentlig ut og
beklaget sine valg. Noen s0kte
til de fellesskap NS-d0mte
opprettet i en and av forurettet
bitterhet.
Et par tusen st0ttet pa forskjellig vis Forbundet for Sosial
oppreisning, det senere INO.
De brukte argumenter som at
Norge ikke var i krig, etter at
regjeringen r0mte til England
og at bare NS kunne ivareta
norske interesser.
De hevdet at grunnlovsstridige lovparagrafer ble vedtatt i
London og gitt tilbakevirkende
kraft.
Dette er ikke riktig; men
fungerer som vikarierende
argumenter for a fa oppmerksomheten bort fra NS-tilhengernes politiske, menneskelige
og etiske svik.
De samme hevdet at NS
var tuftet pa kamp mot kommunismen, og frontkjemperne
var villige til a of re livet i den
kampen.
Men fra de samme frontkjemperne h0rte vi i ettertid
ikke et kritisk ord om NS og
Quisling. De paberopte seg uvitenhet om myrderiene i 0st, der
de var med pa a rydde vei for
SS-spesialavdelinger.

tusen ble id0mt frihetsstraftog
tretti ble d0mt til d0den.
I og med rettsoppgj0ret og
paMgende sonet straff, hadde
de d0mte landssvikerne gjort
opp for seg. De fikk etter en tid
de statsborgerlige rettighetene
tilbake og var fullverdige borgere. Et begrenset amnesti ble
dessuten gitt i 1948.
Men vi var ikke dermed ferdige med oppgj0ret, og her er
vi ved noe av kjernen i evige
konflikter; det er alltid noen,
bade fra den seirende og fra
den tapende parten, som s0ker
a rettferdiggj0re uakseptable
handlinger.
Det er noe menneskelig ved
dette; en sterk tro kombinert
med de psykologiske faktorer
som former selvforstaelsen.
Viktige elementer er selektiv
glemsel og fors0k pa a finne
aktverdige motiver for nedrige
handlinger.
Det er wiktiq at forsoningsprosesser tar utgangspunkt i
historien, og hva som virkelig
har skjedd. Dersom vi skal laere
noe, er det viktig a betrakte
etikken; hva er begrunnelsen
for stater og enkeltmenneskers
handlinger?
Hva vil det si a gj0re det
rette? Hvilke normer skal legges til grunn for individer og
stater?
Hvilke normer la bak NaziTysklands Lebensraum-ideer
og Rosenbergs raselover? Hvilken etikk begrunnet Holocaust?
Svaret ser enkelt ut: Regimet
var blottet for universelle normer, siden det sto for en privi-

I frigj0ringsdagene kunne det komme uforholdsmessig sterke reaksjoner mot spesielt tyskerjentene og deres
barn, noe det offisielle Norge har innr0mmet og beklaget.
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legert utvikling for de raserene.
Regimet talte heller ikke motstand. Etikken skapes i et samspill med samfunnet, historien
og daglige erfaringer.
Nazismen ville ha perfekte samfunn med perfekte mennesker,
og da skulle de som var annerledes og tenkte annerledes,
bort. Det endte med en tysk
massedrapspolitikk som vi alle
kjenner.
Denne kulminerte i og med
Wannseekonferansen om «Den
endelige 10sningen pa J0desp0rsmalet» 20.011942. Men
f0r denne fantes det planer
om utsulting av Sovjetunionen
vinteren 1941/42, kalt «der
Hungerplan», som i sin tur var
for!0peren til «Generalplan
Ost», bosettingsplanen for
Sovjetunionen, som innebar
at femti millioner mennesker
skulle utryddes.
(Timothy Snyder: Den uuttalte sannheten om Holocaust,
New York Review of Books, juli
2009).
Og var det ikke slik at norske som meldte seg til tysk
krigstjeneste, ble lovet en gard,

enten i Norge eller i de ledige
omradene i 0st, etter endt tjeneste?

mye mer tok vi et oppgj0r med,
et oppgj0r vi kan vaere bekjent
av.

Nazi-Tyskland fra 1933 var kjennetegnet ved et totalitsert styresett, bokbal, sensur, rettsloshet,
konsentrasjonsleirer for j0der
og politiske motstandere, og
terror, terror og atter terror.
Siden kom besettelsen av
Europa, den endelige 10sningen
pa J0deproblemet og Holocaust.
I dette perspektivet er lykke
og fremgang for alle som hyllet Hitler, og for den saks skyld
Quisling, uinteressant.
Quisling og NS var fra 1940
en del av Nazi-Tysklands politikk. Vart bilde av nazismen og
NS ma ikke vsere sminket av
0nsketenking. NS og dets medlemmer gikk i varierende grad
Nazi-Tyskland til hande i rad
og dad, som det heter.
NS vervet soldater til tysk
tjeneste og bygget opp norske
kopier av de tyske SA og SS.
De organiserte vakthold
rundt slavearbeidere som bygget veier, flyplasser, industri og
kystfort i vart land. Dette og

I frigj0ringsdagene og tiden
etterpa, ble riktignok flere
NS-tilhengere og sympatis0rer
offer for bade private og offentlige sanksjoner utenom rettsoppgj0ret.
Det skjedde over hele det
befridde Europa, og kunne
innebaere uforholdsmessig
sterke reaksjoner mot spesielt
tyskerjentene og deres barn,
mot «stripete» og mot «kolIaborat0rer»; de som hadde
blast av holdningskampen mot
nazistene, i Norge kalt «Isfronten».
En forklaring pa dette, er
den forbitrelse som radet. En
generell forsoning i de f0rste
arene var umulig, siden minnene om det nazivennlige NS og
alle som st0ttet okkupantene
var levende.
Forbitrelsen hadde og sin
bakgrunn i avvisning av NSideologien, som brat fundamentalt med det kristen/humanistiske grunnsynet som
landet vart er tuftet pa.

Det er forstemmende a lese
Inger Cecilie Stridsklevs lettvintheter i denne avis 20.10 og
02.11. Men hun representerer
ikke mange.
De fleste barn av NS-d0mte
har i skam over sine foreldre,
valgt passivitet, og har bare
i liten grad orket a sta fram
for a fortelle at de kjenner seg
befridd i maidagene 1945;
befridd fra den skjebne deres
foreldre hadde tiltenkt dem i
nazistenes nye Europa under
hakekorset.
Det offisielle Norge har
innr0mmet og beklaget overgrep begatt mot «tyskerbarn».
Staten har ogsa beklaget den
behandling NS-barn matte ha
blitt utsatt for.
De medlemmer av NS som
har beklaget sin naivitet og
sine politiske handlinger, og
ikke minst har revidert sine
verdivalg, vil jeg tro er tilgitt.
Vi ma kanskje til evig tid fortsette kampen om sannheten
og historikeres funn, men der
er ogsa en strid om hvem som
skal ha definisjonsmakt i etiske
sp0rsmal.
En forsoning som medf0rer
at vi sidestiller NS-ideologien
og deres etikk, med den tradisjon som bygger pa ytringsfriheten og rettsstatens prinsipper, ma aldri komme pa tale.
En forsoning ma ha et idegrunnlag, der kristen/humanismens prinsipper ikke kan
forhandles om.
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