
»At CDU foreløbig ikke har ekskluderet 
Martin Hohmann, skal næppe udlægges 
som tilslutning til hans udtalelser, men 
må snarere ses som udtryk for, at man 
heller ikke dår er helt sikker på, hvad 

der rører sig i hovedet på folk.« 

 

Af David Jen Adler 

 

Tyskland og jøderne 

Er det i orden, at 
butikker tjekker, 
om jobansøgere 

står opført i 
Ribers som 

dårlige betalere? 

Piers Hansen, 
kontorassistent, 
København: 
»Det er ikke i orden. Man 
kan jo være en lige så god 
medarbejder, selv om man 
måske har skyldt penge. 
Man burde begynde med at 
vise tillid.« 

Thomas Hansen, 
cykelbud, København: 
»Personligt ville jeg ikke 
bryde mig om at blive spurgt 
om den slags private ting. 
I hvert fald synes jeg ikke, 
at det bør påvirke en evt. 
ansættelse.« 

Tina Havribæk, 
jura-studerende, 
København: 
»Det er at gå for langt. Jeg 
kan forstå, hvis man tjekker 
en straffeattest, men det er 
jo ikke ulovligt at have gæld. 
Og man vil jo sikkert netop 
arbejde for at tjene nogle 
penge til at afdrage sin 
gæld.« 
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eg er træt af, at vi tyskere stadig skal 
indlede med at sige undskyld, hver 
gang vi nærmer os visse problemer i 
vor fortid,« lød det fra den højt estime-

rede, daværende EU-parlamentariker Otto v. 
Habsburg ved et vælgermøde nær München 
op til EU-valget i 1994. Udtalelsen gav anled-
ning til minutlangt bifald. 

At Habsburg ikke nævnte »visse proble-
mer« ved navn, fritog ham sikkert for den 
skæbne, der nu er blevet hans hessiske parti-
fælle, forbundsdagsmedlem Martin Hoh-
mann, til del efter et øjensynligt kluntet 
forsøg på at sige det samme. En general i 
forbundsværnet har fået fyresedlen for offent-
ligt at tilslutte sig Hohmanns udtalelser. 

Med den dominerende rolle, jøder spillede i 
den kommunistiske revolution i Rusland i 
1917, lød det fra Hohmann på et vælgermøde 
i sidste måned, må jøderne betegnes som et 
»gerningsfolk« — ein Tdtervolk — på samme 
måde som tyskerne blev det i forbindelse med 
nazismens forbrydelser. 

CDU-politikerens tale blev hilst med begej-
string af chefen for de tyske specialkom-
mando-styrker, brigadegeneral Reinhard 
Giinzel, der så Hohmanns ord som udtryk for 
»et mod til sandhed og klarhed, som man 
sjældent ser og hører i dette land«. 

General Giinzel er omgående blevet fyret. 
»Med sine udtalelser har han rystet den 

tillid, man må nære til hans lederegenskaber 
og skadet forbundsværnets anseelse,« lyder 
forsvarsminister Peter Strucks motivering. 

»Jeg kan ganske vist ikke sige, hvad der 
rører sig inde i hovedet på forbundsværnets 
officerer,« tilføjede han, »men jeg er fuldt og 
fast overbevist om, at affæren er atypisk for 
de tyske stridskræfter, og at forbundsværnet 
er demokratisk grundfæstet.« 

Ophavsmanden til postyret, Martin Hoh-
mann, er foreløbig sluppet med en advarsel 
fra CDUs ledelse. Men både den rød/grønne 
koalition i forbundsdagen og det jødiske cen-
tralråd i Tyskland har krævet også ham sat 
ud i den kolde sne. Centralrådet har tilmed 
bebudet en retssag. At CDU foreløbig ikke 
har ekskluderet Martin Hohmann, skal næp-
pe udlægges som tilslutning til hans udtalel-
ser, men må snarere ses som udtryk for, at 
man heller ikke d& er helt sikker på, hvad  

der rører sig i hovedet på folk — i dette 
tilfælde partiets tillidsfolk og vælgere. Og at 
man ikke tør løbe risikoen for, at Homann gør 
sig til martyr på et spørgsmål, der formodes 
at være følsomt. 

Det havde næppe været så følsomt, hvis 
det kunne diskuteres åbent og frit på lige fod 
med så mange andre — også i Tyskland. 

Hvis man absolut vil udlægge det på den 
måde, er Hohmanns udtalelser naturligvis 
udtryk for antisemitisme af reneste vand — i 
tråd med al antisemitismes »teoretiske« ud-
gangspunkt: Det var jøder, der korsfæstede 
Jesus. Ergo er jøderne et »gerningsfolk« for 
nu at bruge Hohmanns eget, absurde begreb. 

Den tilsvarende sammenkædning af jøde-
dom og kommunisme, som Hohmann her 
genopliver, var en fast bestanddel af antisemi-
tismen, sådan som den gav sig udslag overalt 
på den europæiske højrefløj i mellemkrigs-
årene. Fraset Lenin var (vistnok) samtlige 
medlemmer af den første sovjetiske partile-
delse faktisk jøder. Det måtte jo være bevis 
nok for, at jøderne endnu en gang havde 
optrådt som »gerningsfolk«, denne gang for 
sovjetkommunismens (senere) forbrydelser. 

Logisk må man jo tilsvarende sige — hvad 
Hohmann da også gør: Samtlige medlemmer 
af det tyske naziparti og af Gestapo var 
tyskere. Ergo er også tyskerne — selv nu 
60-70 år efter — et »gerningsfolk«. 

At den form for formørket og stupid logik 
kunne rive mennesker med sig i en tid, da 
man endnu troede på arvesynden, og at den i 
første halvdel af det 20. århundrede var en 
del af demagogien i en forrykt, anti-demokra-
tisk ideologi som nazismen, skulle dog nødig 
i det 21. århundrede gøre os så bange for den, 
at vi belægger den med tabuer. Det er kun at 
lukke øjnene for, at den slags ideer stadig 
findes. 

Kun ved at give dem lov til at komme åbent 
til udtryk kan man bekæmpe dem. Så længe 
tyskerne derimod føler sig tvunget til at lade 
dem forblive »noget, der rører sig inde i 
hovedet«, som der skal mod til at tale højt om, 
og som man skal sige undskyld for i tilgift, 
kan man være temmelig sikker på, at de 
giver anledning til tiltagende tabutræthed, 
og at stadig flere tyskere vil opfatte dem som 
den skinbarlige »sandhed og klarhed«. 


