Övning: Tidslinje – Sverige och Förintelsen

LAGAR STIFTADE MOT
JUDAR I TYSKLAND
1933-1942
Gå igenom lagarna här nedan men byt perspektiv så att de skulle kunna gälla idag. Byt till exempel
ut tyska staten till svenska staten och judar till någon grupp som är relevant för eleverna.
Skulle du lämna landet om de här lagarna instiftades i Sverige nu? I så fall när, vid införandet av
vilken lag. Var skulle du åka? Skulle det landet ha någon skyldighet att ta emot dig. Om ja, varför?
Låt var och en i gruppen få känna efter var deras gräns går, när känns det så obekvämt att man
inte vill bo kvar. När de känner att de tycker så kan de förflytta sig till en annan del av rummet.

1933
•
•
•
•

Tyska staten slutar att anställa judar, eftersom de på grund av sitt ursprung anses vara
politiskt opålitliga.
Lagar om avsked stiftas för judar inom yrkena: läkare, tandläkare, tandtekniker och
apotekare. De får inte längre arbeta på sjukhus, kliniker och vårdcentraler.
Judiska lärare tvingas lämna sina tjänster på universitet
Judiska skådespelare och skådespelerskor får inte uppträda

1934
•
•

Judar avskedas från den tyska armén
Judar antas inte längre till universiteten

1935
•
•
•

Judar får inte flagga med tyska flaggan
Judar får inte ge ut tidningar
Judar får inte banklån i tyska banker
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1936
•
•
•

Judar får inte längre vara tyska medborgare
Judar får inte besöka parker, badhus eller restauranger
Judar får inte rösta i tyska val

1937
•
•

Judar får inte ta universitetsexamen
Judar förbjuds att spela Beethoven eller Mozart under musikkonserter i Tyskland

1938
•
•
•
•
•

Judar får inte vara medlemmar i tyska Röda Korset
Judar får inte söka vård på allmänna sjukhus
Judar måste bära särskilda id kort som hämtas ut på den lokala polisstationen
Judar får inte äga butiker eller driva egen firma i Tyskland
Judiska barn och ungdomar får inte gå i allmänna skolor

1939
•
•
•
•

Alla judar måste lämna in alla sina smycken, utom vigselringen till staten
Judar förlorar rätten till besittningsskydd. De kan nu vräkas från sina hem utan varken
varsel eller ersättning.
Judars testamenten är inte längre giltiga
Judar får utegångsförbud efter klockan 21.00 sommartid och 20.00 vintertid

1940
•
•

Judar får bara handla i mataffärerna mellan 16-17.00
Judar får inte ringa

1941
•

Judar måste hädanefter på sina kläder bära en gul stjärna som visar att de är judar

1942
•
•
•

Judar måste lämna ifrån sig sina husdjur
Alla judar måste lämna ifrån sig sina elektriska redskap, optiska instrument, cyklar och
skrivmaskiner.
Judiska barn får inte gå i skolan alls. Oavsett om den är privat eller inte.

