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Abstract 

The question of guilt, considering the Holocaust, is a complex one. The recent Polish 

amendment to the law against Holocaust denial forbids, among others, calling the Nazi 

concentration camps for Polish camps. This makes the question of guilt even more complex. 

On one side the Germans acknowledge their guilt by, for example, their law against denying 

the Holocaust. Across the border, the Poles have recently taken another route, leading to 

criticism around the world. Anyone who accuses the Poles of any involvement in the 

Holocaust can become prosecuted by the Polish justice system. Israeli Prime Minister 

Netanyahu accused the Polish government of “re-writing history”. The purpose of this paper 

is to analyze the German newspapers’ response to the amendment of the law, and how they 

themselves see the question of guilt. 
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1.  Inledning 

1.1 Inledning 

Relationen mellan Polen och Tyskland har inte alltid varit problemfri, nu ställs relationen på 

sin spets. Polens nya tillägg till sin förintelselag har nämligen fått tyskarna att reagera. Den 

tyska pressen reagerade starkt på åtalet mot den argentinska tidningen Página 12. Tidningen 

hade i en artikel beskrivit hur nazister och polska kollaboratörer mördat minst 340 judar i vad 

som kallas ”Massakern i Jedwabne 1941”. Den polska regeringen anklagade Página 12 för att 

ha kränkt den polska staten, och med det nya tillägget kan man åtala alla som anklagar Polen 

eller polacker för delaktighet i förintelsen. Tyskland har sedan 1940-talet haft en lag mot 

förintelseförnekelse, vilket var en del av avnazifieringen som de allierade i andra världskriget 

verkställde. Tyskland har sedan dess arbetat aktivt för judarnas välbefinnande och har fått stå 

till svars för landets skuld i förintelsen. Först efter kommunismens fall i Polen blev en lag mot 

förintelseförnekelse samt förnekelse av brott utförda under det kommunistiska styret aktuellt. 

1998 grundades The Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution 

of Crimes against the Polish Nation (IPN) av den polska regeringen. Regeringen lagstadgade 

The Act on the Institute of National Remembrance, vilket kan liknas vid de lagar mot 

förintelseförnekelse som finns i bland annat Tyskland. Lagen innehöll till skillnad från den 

tyska ett förbud mot att förneka den sovjetstödda kommunistiska ledningens brott mot Polen 

och dess invånare.1 Lagen från 1998 är inte kontroversiell i sig, utan det är det senaste 

tillägget som skrevs under i januari 2018 som framkallat starka reaktioner. Tillägget till lagen 

har blivit starkt kritiserad internationellt, speciellt i Tyskland, USA, och Israel. Den anklagas 

bland annat för att vara ett försök att skriva om historieböckerna, vara ett stort hot mot 

yttrandefriheten, och ett sätt för Polen att förminska sin egen roll i förintelsen. Till skillnad 

från andra länders lagar gällande förintelsen och förintelseförnekelse, så förbjuder inte den 

polska lagen bara förnekelse, utan den innehåller även ett förbud mot att nämna Polen och 

polacker som delaktiga i nämnda förintelse. Lagen kan enligt vissa regeringskritiska historiker 

tolkas som ett försök att lägga munkavel på kritiker, vilket den amerikansk-polske historikern 

                                                           
1 Institute of National Remembrance, The Act on the Institute of National Remembrance, 

https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/documents/327,The-Act-on-the-Institute-of-National-

Remembrance.html#page (hämtad 2018-05-07) 

 

https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/documents/327,The-Act-on-the-Institute-of-National-Remembrance.html#page
https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/documents/327,The-Act-on-the-Institute-of-National-Remembrance.html#page
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Jan Tomasz Gross uttryckt i en intervju med tyska nyhetsbyrån DPA (Deutsche Presse-

Agentur).2   

I december 2017 inledde den Europeiska Unionen ett så kallat Artikel 7-förfarande mot den 

polska regeringen. Ett sådant förfarande inleds mot en medlemsstat i EU om Europeiska rådet, 

Europaparlamentet, eller EK (Europakommissionen) misstänker att ett allvarligt brott mot 

EU:s värderingar håller på att ske. Det är första gången ett sådant förfarande har skett i EU:s 

historia. Om förfarandet går igenom kan Polen i slutändan förlora sin rösträtt i 

Europaparlamentet. Genom lagändringar har den polska författningsdomstolen samt andra 

polska domstolar blivit av med sin självständighet som är av yttersta vikt för ett rättssamhälle. 

Varningar till den polska regeringen har meddelats sedan 2015, men regeringen har hittills 

valt att ignorera dessa.3 När den nya lagen trädde i kraft ökade kritiken mot den polska 

regeringen, som redan var stor.  Kritik finns även inom Polen, speciellt från historiker och 

historielärare som fruktar att utbildningen kommer bli lidande.4 Ur ett humanistiskt perspektiv 

är det väldigt intressant att analysera vad tillägget har fått för konsekvenser för Polen och 

deras relationer med sina allierade. Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur relationen 

med Polens närmsta granne Tyskland har och kommer att påverkas, utifrån den tyska medians 

respons på lagen. Tyskland har likt många andra europeiska länder lagar som förbjuder att 

förintelsen förnekas. Frågan om skuld i förintelsen är en komplex fråga och det tyska folkets 

roll är omdiskuterad. Flera böcker har skrivits i ämnet, bland annat Ordinary Men av 

Christopher R Browning och Hitler’s Willing Executioners av Daniel Goldhagen. Den här 

uppsatsen kommer försöka belysa hur den tyska självbilden påverkats av den nya polska 

lagen, vilken lägger all skuld på tyskarna. Utifrån hur den tyska median reagerat på 

lagtillägget kommer förhoppningsvis en bild som talar för den tyska allmänheten framträda.    

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Tysklands mainstream-media från hela landet 

rapporterat och argumentativt reagerat på det nya tillägget till den polska förintelselagen. Att 

det är just tysk medias respons på lagen jag väljer att fokusera på är, enligt mig, att det är just 

                                                           
2 ZEIT ONLINE, Polen: Polnisches Gesetz Zu Holocaust-aussagen Tritt in Kraft 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/polen-vernichtungslager-holocaust-gesetz-in-kraft 

(hämtad 2018-04-23)  
3European Parliament, Rule Of Law Concerns in Poland: How the Article 7 Procedure Would Work, 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-in-

poland-how-the-article-7-procedure-would-work (hämtad 2018-04-23) 
4 ZEIT ONLINE, Polen: Polnisches Gesetz Zu Holocaust-aussagen Tritt in Kraft 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/polen-vernichtungslager-holocaust-gesetz-in-kraft 

(hämtad 2018-04-23) 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/polen-vernichtungslager-holocaust-gesetz-in-kraft
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-in-poland-how-the-article-7-procedure-would-work
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-in-poland-how-the-article-7-procedure-would-work
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/polen-vernichtungslager-holocaust-gesetz-in-kraft
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i Tyskland debatten är som störst kring lagen, med undantaget Israel. Att debatten blivit stor i 

Tyskland har flera orsaker. En av dem är självklart att lagtillägget lägger över nästan all skuld 

på tyskarna. Det har även publicerats väldigt många artiklar och debattartiklar som avhandlar 

ämnet i tysk press, vilket bidragit till att fokuset kommer att hamna på den tyska receptionen 

av Polens agerande och ikraftträdandet av det nya tillägget till förintelselagen. Genom att 

analysera vad de tyska medierna egentligen tycker om den polska lagen, kan en intressant 

analys och slutdiskussion skrivas angående hur den tyska självbilden påverkats. Detta via de 

argument de väljer att ta upp samt hur detta uttrycks. En interpretation av nämnda argument 

skapar även underlag för en analys av vad de tyska medierna vill ska ske med den omstridda 

lagen. Under analysen kommer uppsatsen försöka svara på ett antal frågeställningar som ger 

analysdelen en struktur att följa, vilket kommer göra den lättare att förstå.  

1.3 Frågeställning 

Under den här uppsatsen kommer jag att försöka svara på följande frågeställningar: 

• Hur ser de tyska medierna på den nya lagen? 

• Hur har den tyska självbilden påverkats av det nya tillägget? 

Genom att besvara dessa frågor utifrån en argumentationsanalytisk undersökning kan man få 

fram en bild av hur Tyskland, via sin media, ser på Polens lagtillägg. Vi får även fram hur 

detta lagtillägg påverkat den tyska självbilden. När nämnda frågor besvarats träder 

förhoppningsvis en klar och tydlig analys fram. Via en argumentationsanalys kan de teser som 

finns i artiklarna stärkas med argument, och bilda en samlad bild över vad man anser om den 

polska regeringen, och dess lagar, i Tyskland.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer inledas med en genomgång av den valda metoden och dess för- och 

nackdelar. I materialkapitlet kommer primärkällorna beskrivas, följt av ett kortare 

bakgrundskapitel. Bakgrundskapitlet kommer ge bakgrundsinformation som är av relevans för 

uppsatsens ämne. Vidare kommer analyskapitlet med underkapitel, där varje huvudargument 

kommer att analyseras och diskuteras. Därefter följer en allmän diskussion av uppsatsens 

resultat och tillvägagångssätt, följt av slutsatskapitlet. I slutsatskapitlet kommer de slutsatser 

jag dragit av analysen att presenteras. Avslutningsvis kommer eventuell framtida forskning att 

behandlas. 
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2.  Metod 

Argumentationsanalysen tar sitt avstamp i den antika retoriken. Retoriken har som mål att 

göra kommunikationen effektiv och att övertyga läsaren eller lyssnaren via tre grundbegrepp, 

Logos, Ethos, och Pathos. Alla uttrycken kommer från grekiskan och betyder förnuft, etik 

(moral), och känsla. Ur antikens retorik och specifikt utifrån begreppet logos har 

argumentationsanalysen utvecklats, till exempel ut ur Aristoteles sätt att analysera argument.5  

Jag har valt att använda mig utav Rolf Ejvegårds Argumentationsanalys och Bergström & 

Boréus Textens Mening Och Makt som referenslitteratur, och kommer här citera ett stycke i 

deras underkapitel Bakgrund i kapitlet Argumentationsanalys. ”Argumentationsanalysens 

koncentration på logos på bekostnad av ethos och pathos har byggt in en spänning i själva 

sättet att tolka texter: spänningen mellan att beskriva vad folk faktiskt gör då de försöker 

övertyga och vad de borde göra om de bara vädjade till förnuftet.”6 Det stycket beskriver 

enligt mig vad exakt en argumentationsanalys kan göra för en uppsats. Genom att analytiskt 

beskriva hur skribenten eller talaren gör för att övertyga mottagaren, kan författarens 

underliggande argument och egna värderingar tolkas. Det bidrar till en intressant text som har 

som mål att försöka få fram vad författaren egentligen menar, vad själva syftet med artikeln 

eller talet är. Ett tal kan hyllas och anses vara ett fantastiskt sådant, men om man sedan går 

tillbaka och kollar på vad som egentligen sades, kan allt istället verka struntprat sedan. Därför 

lämpar sig nutidens argumentationsanalys bättre på skriven text än ett muntligt tal.7 

Det finns tre huvudsyften inom argumentationsanalysen, där den deskriptiva är en av dem. Ett 

försök att rekonstruera en argumentation utifrån det sammanhang det kommit ur, 

”Argumentation är ett inslag i texter som inte alls bara består av skäl för och emot bestämda 

uppfattningar”8. Därför måste även argumenten i texten rekonstrueras för att finna ursprunget. 

Det andra syftet i analysen är att bedöma argumenten, den preskriptiva aspekten av analysen. 

Argumenten bedöms utifrån hur de lever upp till vissa normer eller generella föreställningar. 

En av normerna är att hålla argumenten till själva ämnet, så att det inte kan missförstås. Det 

tredje och sista syftet är att avgöra om argumentet stärker författarens ståndpunkt eller tes. 

                                                           
5 Göran Bergström and Kristina Boréus, Textens Mening Och Makt : Metodbok I Samhällsvetenskaplig Text- 

Och Diskursanalys, 3., [utök.] uppl. ed. (Lund: Studentlitteratur, 2012). S. 91 - 92 
6 Ibid. S. 92 
7 Rolf Ejvegård, Argumentationsanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2005) S. 96 
8 Bergström and Boréus. S. 93 
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Därför behöver argumentet bevisas av andra fakta, och kan därför inte vara taget ur luften.9 

Således skulle till exempel ett argument som ”jorden är platt” falla inom 

argumentationsanalysen. Hur många argument du som författare än tar upp, finns bevisen som 

undergräver dina argument. Det tredje syftet är alltså ”att värdera argumentationers 

beviskraft”10  

Att valet föll på argumentationsanalys var ingen slump. Under skrivandet av B-uppsatsen på 

programmet i Europastudier med humanistisk profil använde sig min grupp av nämnda analys 

för att analysera debattartiklar kring Berlinmurens fall, och den typen av metodologiskt 

verktyg passade den uppsatsen väldigt väl. En annan anledning till att valet föll på 

argumentationsanalys är att det känns som en väldigt konkret metod. Det passar väldigt väl 

med det ämne min kandidatuppsats kommer att handla om, eftersom syftet är att analysera 

tysk medias respons på en lag, och vilka underliggande argument de framhäver för att föra 

fram sitt budskap på. Genom att analysera och rekonstruera dessa outtalade premisser och 

argument, hoppas jag att en så homogen bild som möjligt kan uppstå.   

Inom argumentationsanalysen finns det flera olika skolor, men de två vanligaste och mest 

kända är de så kallade Pro et contra (för och emot) och Toulmins modell. Pro et contra 

metoden går ut på att inom en text finna argument för och argument emot tesen som 

skribenten driver. Man skriver då ut det första argumentet som talar för tesen som P1 (Pro). 

Dock skall förtydligas att siffran 1 endast talar om att det är det första argumentet och inte det 

viktigaste. Det första motargumentet man finner skrivs sedan ner som C1 (Contra). I en tabell 

kan detta se väldigt rörigt ut, men det underlättar arbetet. Ett exempel: du finner ett argument 

som stärker ditt första proargument, då blir det argumentet P1P1. Med det menas det första 

proargumentet som stödjer det första proargumentet. Om du skulle finna ett contra-argument 

som istället talar emot ditt första proargument benämns den som C1P1, och så vidare. Det kan 

bli en lång rad sådana uppställningar i din tabell, ett exempel är P1C1C1, med vilket menas, 

det första proargumentet som stödjer motargumentet som talar emot det första 

motargumentet.11  

Även om Pro et Contra-metoden är väldigt användbar så kan den vara jobbig att arbeta med. 

Därför föll mitt val på Toulmins modell. Den är något friare i sitt arbetssätt än Pro et Contra, 

och utvecklades på 1950-talet av den brittiske filosofen Stephen Toulmin. I sin bok The Uses 

                                                           
9 Ibid. S. 93 
10 Ibid. S. 93 
11 Ibid. S. 94 - 101 
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of Argument (1958) beskriver han sitt sätt göra en argumentationsanalys på, och publikationen 

blev mycket inflytelserik för hur argumentationsanalysen skulle utvecklas. Enligt Toulmins 

modell ligger även här fokus på antikens logos, men den är mycket mer avancerad än så. Att 

bara se på ett argument som logiska slutledningar är, enligt Stephen Toulmin, en förenkling 

som gör att mycket viktiga aspekter av argumenten går om miste.12 Toulmins metodologiska 

verktyg bygger på ett antal byggstenar inom en argumentation. Inom Pro et Contra-skolan 

måste ett specifikt påstående vara tesen, men enligt Toulmin kan alla påståenden vara svaret 

på frågan ”Vad vill sändaren få mottagaren att hålla med om?”13 Inom Toulmins modell 

kallas detta för claim. Toulmin menar att alla argument har en ”motdebattör” som sedan 

säger: ”Vad bygger du ditt påstående på?”14, och då skall skribenten kunna presentera fakta, 

som inom modellen kallas data. Precis som inom Pro et Contra-skolan så skulle detta kunna 

liknas vid ett P1P1, alltså något som stärker eller talar för ditt claim. Toulmins data är alltså 

det samma som Pro et Contra-skolans argument. Om dina data inte är tillräckligt 

tillfredsställande för att stärka ditt claim faller alltså argumentet. Den tredje byggstenen utgår 

ifrån att din data verkligen stärker ditt claim, och den tänkta motdebattören ställer då frågan: 

”Hur kommer du från argumentet till påståendet?”15. Så får vi den tredje byggstenen som 

benämns som berättigande, eller warrant. Det är så kallade premisser, som enligt Toulmin 

ofta är mer generella än vad själva argumenten är. Om premisserna ifrågasätts, kommer den 

fjärde byggstenen fram, premissargumentet. Premissargumentet ska svara på frågan: ”Vad 

har du för stöd för att den generella regel som premissen utgör även gäller i det här fallet?”16 

För att det ska kunna benämnas en argumentation, så måste alla fyra byggstenarna finnas med 

enligt Toulmin. Bergström och Boréus beskriver på ett väldigt enkelt sätt hur det här kan se ut 

i praktiken. I grafiken nedan visas ett exempel där alla fyra byggstenarna finns med.  

                                                           
12 Ibid. S. 106 
13 Ibid. S. 107 
14 Ibid. S. 107 
15 Ibid. S. 107 
16 Ibid. S. 107 
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17 

Genom att bygga upp sin analys på detta sätt kan man finna stöd för argumenten, som i 

slutändan ska stärka påståendet. I en analys utförd enligt Toulmins modell behöver man inte 

börja med att söka efter tesen, det går lika bra att utgöra de argument som bygger på andra 

påståenden, eller premisserna och premissargumenten. Därmed finns ett tydligt och simpelt 

ramverk för hur analysdelen i kandidatuppsatsen ska utföras. Efter slutförd analys bör ett 

flertal tydliga teser eller påstående vara presenterade, och förhoppningsvis har även alla delar 

ur frågeställningen besvarats. Värt att notera är dock att även ett misslyckat resultat, det vill 

säga att några tydliga svar ej gick att få, räknas som ett resultat. Genom att ta upp hela 

analysprocessen kan metodens eventuella brister och dess eventuella bidrag till att ett resultat 

inte gick att finna diskuteras. Det infogade exemplet är en bra bild för att få förståelse för hur 

analysen bör utföras, men ett liknande schema kan bestå av flera andra delar. Flera argument 

kan hänga samman och olika premisser kan leda tillbaka till flera argument. Det är inte alltid 

som premissargumenten behövs, men i extrema fall kan även dessa behöva stärkas utav fler 

premissargument. Även de specifika uttrycken som claim, data et cetera behöver inte 

specifikt användas. Då de fungerar likadant som i en Pro et Contra-analys kan uttrycken 

argument och premissargument användas, vilket är de termer jag ämnar att använda mig av. 

Man skulle kunna säga att Toulmins modell är en förenklad variant av Pro et Contra-skolans 

ramverk. 

                                                           
17 Figur 3.1, Bergström & Boréus, S. 108 
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Med hjälp av nämnda metod kommer de tyska mediernas underliggande premisser kunna 

hittas. De starka argument de framlägger kommer med hjälp av de premisser och 

premissargument som återfinns i texterna kunna påvisa vad de anser om lagen samt hur de 

själva ser på sin och polackernas roll i förintelsen. Inom en argumentationsanalys kan det 

krävas att en tolkning görs utav någon av byggstenarna. I de fall argumenten eller premisserna 

inte är helt synliga kan en sådan tolkning vara det som binder samman de olika mediernas 

teser till en samlad bild. Vissa av argumenten kan innehålla samma poäng eller mening som 

en annan, men däremot vara uttryckta på andra sätt. I det källmaterial som analysen skall 

utföras på kan då en tolkning vara en fördel och ett sätt att binda samman dem. Då meningen 

med uppsatsen är att analysera en så bred tysk bild som möjligt kommer det därför krävas att 

dessa argument sammanfogas. Genom att finna ett antal huvudargument i källmaterialet 

kommer dessa sedan refereras till källorna. Gemensamt kommer deras premisser och 

premissargument sedan analyseras för förhoppningsvis sedan svara på de frågor som togs upp 

i inledningskapitlet. Utifrån resultaten kommer sedan en vidare diskussion föras. 

Diskussionen kommer även ta upp om metodvalet var det korrekta, eller om en annan metod 

hade kunnat användas eller eventuellt tilläggas för att slutföra analysen. Vid behov kommer 

även de metodologiska verktygen dikotomier, paradoxer, metaforer och symbolik att 

användas. Dessa verktyg kan användas när argumentationsanalysen inte kan analysera alla 

delar. Ett exempel där dessa verktyg kan användas är när ett argument är utformat som en 

metafor, då har argumentet ett eget värde i sig, men metaforen i sig är också värd att 

analysera. 

3.  Material 

Som primärkällor har jag valt tyska tidningar, utspridda över hela republiken, för att få en så 

nyanserad bild som möjligt. Det är både dagliga tidningar, deras webbversioner, samt 

veckomagasin. Utöver tidningar har även två tyska statliga tv-kanalers webbsidor använts 

som källor. Dessa kanaler representerar alla tyska Bundesländer (delstater).  

3.1 Handelsblatt 

Handelsblatt är en marknadsliberal daglig tidning.18 Den grundades 1946 och har sitt säte i 

Düsseldorf. Handelsblatt utkommer även i en engelsk utgåva, då benämnd som Handelsblatt 

Global Edition. 

                                                           
18 Danyal Bayaz (2014). ‚Heuschrecken‘ zwischen Rendite, Reportage und Regulierung: Die Bedeutung von 

Private Equity in Ökonomie und Öffentlichkeit. Springer VS. p. 366. 
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3.2 Spiegel 

Der Spiegel är ett nyhetsmagasin som utkommer veckovis. Tidningen grundades 1947 och 

dess online-utgåva 1994. Huvudkontoret ligger i Hamburg. Tidningen är vänster-liberal.19 Der 

Spiegel är känd för sin grävande journalistik och har av det högt ansedda brittiska magasinet 

The Economist blivit utsett till en av Europas mest inflytelserika magasin.20 

3.3 Tagesschau  

Tagesschau är ARD:s nyhetsprogram. ARD är Tysklands public service-tjänst och fungerar 

som en samling av alla delstaternas statliga kanaler. Det är världens näst största statliga tv-

kanal, med en årlig budget på nästan 7 miljarder euro.21 

3.4 ZDF 

ZDF är Tysklands andra public service-kanal som finansieras via TV-licens. Kanalen drivs 

som en icke vinstdrivande organisation med säte i Mainz.  

3.5 Die Welt 

Die Welt är en daglig tidning med huvudkontor i Berlin. Tidningen grundades av den brittiska 

ockupationsmakten i Hamburg 1946, baserad på brittiska tidningen The Times.22 

Publikationen beskrivs som center-höger med liberala inslag.23 

3.6 Die Zeit  

Die Zeit är en tidning som kommer ut veckovis. Tidningens politiska inriktning kan ses som 

center.24 Huvudkontoret ligger i Hamburg och grundlades 1946. Enligt tidigare nämnda The 

Economist anses die Zeit ha elitistiska tendenser.25 

3.7 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 

FAZ är Tysklands näst största dagliga tidning, sett till antal sålda lösnummer.26 Kontoret 

ligger i Frankfurt och ligger till center-höger på den politiska skalan.27 Tidningen grundades 

1949. 

                                                           
19 Marcus Maurer; Carsten Reinemann (2007). Medieninhalte: Eine Einführung. Springer-Verlag. p. 130. 
20 "Der Spiegel and Germany's press: His country's mirror". The Economist. 16 November 2002. Retrieved 30 

June 2013. 
21 "ARD Finanzbericht" (PDF). ARD. 2014. Retrieved 11 January 2017 
22 "European News Resources". NYU Libraries. Retrieved 24 January 2015 
23 "The press in Germany", by BBC News 31 October 2006; Retrieved 13 March 2017. 
24 Eckhard Bernstein (2004). Culture and Customs of Germany. Greenwood Press. p. 120. 
25 "Divided on unification". The Economist. 4 October 2010. Retrieved 3 February 2015. 
26 "Frankfurter Allgemeine Zeitung (Mon–Fri)" (in German). IVW. Retrieved 25 March 2016. 
27 Davide Brocchi (6 December 2008). "Die Presse in Deutschland". cultura21. 

http://www.economist.com/node/1446317
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4.  Bakgrund 

4.1 Förintelsen 

Med förintelsen menas oftast folkmordet på Europas judar mellan 1939 och 1945, men redan 

1933 började folkmordet genom Nazitysklands eutanasiprogram. Till en början avrättades 

judar genom arkebusering. Då detta tog för mycket resurser och tid deporterades judarna till 

getton, avskilda från resten av invånarna i städerna. Det största gettot låg i Warszawa och var 

hem för cirka 400 000 judar. Ytan de levde på var cirka tre kvadratkilometer, och innebar 

alltså att det nästan gick nio människor per rum. Den slutgiltiga lösningen skulle vara att 

avrätta alla judar. För detta ändamål utvecklade Nazityskland olika typ av läger, allt från 

förintelseläger till arbetsläger. I dessa läger satt förutom judar även romer, homosexuella, 

kommunister och motståndskämpar. En majoritet av dessa läger var belägna i det ockuperade 

Polen.28  

4.2 Minneslagar 

Lagar mot förintelseförnekelse är inte endast en polsk eller tysk fråga. I flertalet länder 

existerar förbud mot att förneka förintelsen och dess offer. I Tyskland och Österrike har 

lagarna funnits sedan slutet av 1940-talet som delar av ”avnazifieringen”. Även länder som 

Spanien, Frankrike och Belgien har lagar som förbjuder förintelseförnekelse. Även den 

Europeiska Unionen har med hjälp av lagstiftning gjort det möjligt för dess medlemsstater att 

utdöma fängelsestraff i upp till tre år för förnekare av folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsbrott.29 Det har även funnits planer på att införa en gemensam lag för alla medlemsstater, 

men detta har stoppats då flera av staterna inte vill skriva under en sådan lag. Skälen skiljer 

sig mellan de olika länderna, där ett av dem är att lagen inte skulle förbjuda förnekelse kring 

de brott som utfördes under den stalinistiska eran i de förra Sovjetstaterna. Länder som Italien 

vägrar skriva under lagen då de anser att det inskränker yttrandefriheten.30  

Ett exempel på fällande domar är den tyska högeraktivisten Ernst Zudel som år 2007 dömdes 

till fem års fängelse, vilket är maxstraffet för förintelseförnekelse i Tyskland. Zudel dömdes 

för att ha deltagit i antisemitiska aktiviteter, och specifikt för att ha bidragit till en internetsida 

                                                           
28 Nationalencyklopedin, förintelsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förintelsen (hämtad 2018-

05-09)  
29 New York Times, EU Adopts Measure Outlawing Holocaust Denial 

https://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html (hämtad 2018-05-08) 
30 Haaretz, EU Diplomats: Ban on Holocaust Denial Won't Curb Civil Liberties Dpa - 

https://www.haaretz.com/1.4816347 (hämtad 2018-05-08)  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förintelsen
https://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html
https://www.haaretz.com/1.4816347
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som sprider förintelseförnekelse.31 En av världens mest välkända förintelseförnekare är den 

brittiske författaren David Irving. Han skrev ett 30-tal böcker med militärhistoriskt tema. Till 

en början mottogs Irving och böckerna väl, men under några tal han höll i Österrike år 1989 

vände den publika uppfattningen. Irving påstod att gaskammarna i Auschwitz inte existerade, 

samt att de som dog i lägren dog av sjukdomar och inte till följd av avrättningar. Den 

österrikiska staten utfärdade en arresteringsorder mot Irving som flydde landet. När han 2005 

åter befann sig i Österrike blev han arresterad och senare dömd till tre års fängelse. Han 

avtjänade 13 månader av straffet, resten omvandlades till villkorlig dom efter att Irving 

överklagat.32 

Dessa minneslagar har även kritiserats, till exempel av Timothy Garton Ash, historiker vid 

Oxford University. Garton Ash har skrivit ett flertal böcker, varav vissa behandlar 

yttrandefrihet. I en debattartikel från 2007 i brittiska The Guardian uttrycker han att lagar mot 

förintelseförnekelse inte minskar antisemitismen. Istället bör vi, enligt Garton Ash, via vår 

yttrandefrihet kämpa för att upplysa och uppmuntra tolerans. I artikeln kritiserar även Garton 

Ash EU:s lag, och specifikt tyskarna som var pådrivande. Han anser att mer kontroll och 

övervakning inte leder till de effekterna som lagen säger sig vilja främja.33 

4.3 Prawo i Sprawiedliwość (Lag och rättvisa) 

Det regerande partiet i Polen heter Prawo i Sprawiedliwość (PiS), vilket betyder lag och 

rättvisa. Partiets politiska inriktning är nationalkonservativ. PiS har majoritet i såväl Sejm 

(underhuset) som senaten. Polens president heter Andrzej Duda och var tidigare 

europaparlamentariker. Premiärminister sedan 2017 är Mateusz Morawiecki, som tidigare var 

näringslivs- och finansminister. Sedan PiS makttillträde har ett antal lagar som påverkat de 

olika domstolarna i Polens oberoende trätt i kraft, vilket fått EU att starkt kritisera regeringen. 

EU fruktar att det polska rättsväsendets oberoende har påverkats, vilket fick EK 

(Europakommissionen) att inleda ett artikel 7-förfarande mot den polska staten.34 

                                                           
31 New York Times, Holocaust Denier in Germany Sentenced To Five Years in Prison - Europe - International 

Herald Tribune https://www.nytimes.com/2007/02/15/world/europe/15iht-german.4608822.html (hämtad 2018-

05-08) 
32 SPIEGEL Online International, Holocaust Denier Released From Prison: David Irving Free After 13 Months 

in Jail, http://www.spiegel.de/international/holocaust-denier-released-from-prison-david-irving-free-after-13-

months-in-jail-a-455726.html  
33 The Guardian, Timothy Garton Ash: A Blanket Ban on Holocaust Denial Would Be a Serious Mistake 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jan/18/comment.secondworldwar (hämtad 2018-05-08) 
34 ZEIT, Polen: Auf Dem Weg Zum Autoritären Staat? https://www.zeit.de/thema/polen (hämtad 2018-05-17) 

https://www.nytimes.com/2007/02/15/world/europe/15iht-german.4608822.html
http://www.spiegel.de/international/holocaust-denier-released-from-prison-david-irving-free-after-13-months-in-jail-a-455726.html
http://www.spiegel.de/international/holocaust-denier-released-from-prison-david-irving-free-after-13-months-in-jail-a-455726.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jan/18/comment.secondworldwar
https://www.zeit.de/thema/polen
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4.4 The Act on the Institute of National Remembrance 

Det ansvariga organet för Polens minneslagar heter The Institute of National Remembrance – 

Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation (IPN). IPN grundades 

1998 och består utav följande: 

• The Chief Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation 

• The Archive of the Institute of National Remembrance 

• The Office for Commemorating the Struggle and Martyrdom; 

• The Office of Search and Identification; 

• The National Education Office; 

• The Historical Research Office; 

• The Vetting Office. 

IPN tog över de gamla kommunistarkiven, och med hjälp av dem utfördes kontroller på statligt 

anställda för att se om de haft något med kommunistregimen att göra. Privatpersoner kunde, 

precis som i Östtyskland, få ut sina journaler för att se om de varit föremål för undersökningar.35 I 

samband med grundandet av IPN lagstadgades även Polens minneslagar, som kallas The Act on 

the Institute of National Remembrance. Lagen ska belysa ett flertal aspekter, så som minnet av 

antalet offer som förlorades under nazismens och kommunismens tid i Polen. Även polackernas 

patriotiska strid mot dessa ockupanter ska belysas, samt deras kamp för ett självständigt Polen, 

och skyldigheten att döma de som begått brott mot mänskligheten och krigsbrott.36 När det gäller 

förintelseförnekelse finns det ingen specifik del av lagen som förbjuder detta. Istället ingår det 

under artikel 55 i lagen, vilken lyder: “Anyone who publicly and contrary to the facts denies 

crimes referred to in Article 1(1) shall be subject to a fine or the penalty of imprisonment of up to 

3 years. The sentence shall be made public.” Nämnda Artikel 1 i lagen lyder: “The act regulates: 

1) the recording, collecting, storing, processing, securing, making available and publishing of the 

documents of the state security authorities, produced and accumulated from 22 July 1944 until 31 

July 1990, as well as the documents of the security authorities of the Third Reich and the Soviet 

Union relating to: a) – the Nazi crimes, – the communist crimes, – other crimes against peace, 

                                                           
35 Institute Of National Remembrance, Commission For the Prosecution Of Crimes Against the Polish Nation 

https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/2,Institute-of-National-Remembrance-Commission-for-the-Prosecution-of-

Crimes-again.html (hämtad 2018-05-08) 
36 Institute of National Remembrance, The Act on the Institute Of National Remembrance, 

https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/documents/327,The-Act-on-the-Institute-of-National-

Remembrance.html#page (hämtad 2018-05-08) 

 

https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/2,Institute-of-National-Remembrance-Commission-for-the-Prosecution-of-Crimes-again.html
https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/2,Institute-of-National-Remembrance-Commission-for-the-Prosecution-of-Crimes-again.html
https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/documents/327,The-Act-on-the-Institute-of-National-Remembrance.html#page
https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/documents/327,The-Act-on-the-Institute-of-National-Remembrance.html#page
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humanity or war crimes, perpetrated on persons of Polish nationality or Polish citizens of other 

nationalities between 08 November 1917 until 31 July 1990” 37  

Just den här delen ur den ursprungliga lagen liknar exempelvis den tyska. Det som skiljer sig 

mellan den tyska och polska lagen, förutom att kommunismens brott inte heller får förnekas, är 

Polens nya tillägg. Tillägget trädde i kraft 2018 och gör det möjligt för den polska staten att döma 

människor som anklagar Polen och dess invånare för någon som helst delaktighet i nazismens 

brott. Tillägget förändrade såväl artikel 1 som artikel 55. Till artikel 1 har den polska regeringen 

lagt till att lagen ska skydda den polska staten och den polska nationens rykte. Till artikel 55 har 

det bifogats ”Whoever claims, publicly and contrary to the facts, that the Polish Nation or the 

Republic of Poland is responsible or co-responsible for Nazi crimes committed by the Third Reich 

[...] shall be liable to a fine or imprisonment for up to 3 years. The sentence shall be made 

public.”38 Detta innebär i princip att straffet är det samma för både förintelseförnekelse och att 

anklaga Polen för någon som helst inblandning i nazismens brott. Lagen gäller dessutom alla, 

inte bara polacker. Oavsett var i världen ”brottet” begås kan man enligt den polska lagen 

dömas till böter eller fängelse. 

5.  Analys 

Efter att ha gått igenom mitt källmaterial råder det inget tvivel om att den tyska pressen anser 

att det senaste tillägget till den polska minneslagen är ett hot mot yttrandefriheten. De tyska 

medierna uttrycker en stark misstro mot den polska regeringen och anser dessutom att hotet 

mot yttrandefriheten är ett globalt hot. De två huvudargumenten jag finner i de flesta 

artiklarna är att Polens nya tillägg är ett hot mot yttrandefriheten i hela världen, samt att Polen 

försöker skriva om historieböckerna. Båda huvudargumenten slutar i påståendet att 

lagtillägget inte borde ha blivit underskrivet. Då detta är mycket grova anklagelser kräver det 

att det finns belägg för dessa påståenden. I det här analyskapitlet ämnar jag att med hjälp av 

de tyska mediernas argument, premisser, och premissargument komma fram till vad de vill 

ska ske utifrån deras argument. Analysen kommer även försöka svara på hur detta har 

påverkat tyskarnas självbild. Den frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av såväl 

Toulmins argumentationsmodell som retorikens pathos. 

                                                           
37 ibid 
38 The Times Of Israel, Full Text Of Poland's Controversial Holocaust Legislation, 

https://www.timesofisrael.com/full-text-of-polands-controversial-holocaust-legislation/ (hämtad 2018-05-09) 

https://www.timesofisrael.com/full-text-of-polands-controversial-holocaust-legislation/
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5.1 Argument 1: Lagtillägget är ett hot mot yttrandefriheten 

Det första huvudargumentet är alltså att lagtillägget är ett hot mot yttrandefriheten, såväl i 

Polen som i världen. Det som fick världen att reagera på lagtillägget var när den polska staten 

anklagade den argentinska tidningen Página 12 för att ha kränkt Polens ära. Argumentet att 

lagtillägget är ett hot mot yttrandefriheten återfanns i nästan alla artiklar i mitt källmaterial. 

Argumentet uttrycks på olika sätt, men andemeningen är den samma. Det som skiljer sig i 

artiklarna är hur de stärker detta argument. Såväl Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)39 

som Handelsblatt40 uttrycker stark kritik mot lagen. De anser att vetenskapen och 

yttrandefriheten blir lidande under det nya tillägget. För att stärka detta argument nämner de 

den starka kritiken från Israel och USA, och specifikt kritiken från den amerikansk-polske 

historikern Jan Tomasz Gross. Gross var själv föremål för en rättegång kring sin bok 

Nachbarn, i vilken han beskriver massakern på judar i polska Jedwabne 1941. I sin bok 

utmålar han såväl nazister som polska kollaboratörer som aktiva i massakern. Det är just 

massakern i Jedwabne som den argentinska tidningen Página 12 skrivit ett reportage om. 

Detta gillades inte av den polska regeringen och ett åtal inleddes mot tidskriften. Även 

tidningen WELT41 nämner massakern i Jedwabne som anledning till åtalet mot Página 12, och 

nämner även de polacker som medskyldiga till judarnas död. 

Ett annat sätt att stärka sina argument har Tagesschau42, Zeit43, och ZDF Heute44 uttryckt; 

nämligen att förintelseöverlevare och dess släktingar numera kan straffas för att berätta hur de 

blev förrådda av sina polska grannar. Tagesschau och ZDF Heute nämner allmän israelisk 

kritik mot att överlevare inte ska kunna berätta sin historia, medan ZEIT citerar en israelisk 

journalist. Journalisten frågade Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om det var 

förbjudet enligt lagen att prata om de polacker som förrådde hans familj under andra 

världskriget. Morawiecki (som senare relativiserade sitt uttalande) påpekade att det också 

                                                           
39 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neues Holocaust-gesetz: Polen Verklagt Argentinische 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/holocaust-gesetz-polen-verklagt-argentinische-zeitung-pagina-12-

15477347.html (hämtad 2018-04-23) 
40 Handelsblatt, Polen: Neues Holocaust-gesetz Erregt Historiker, 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/polen-neues-holocaust-gesetz-erregt-historiker/21020522.html 

(hämtad 2018-04-23) 
41 WELT, Erste Klage Auf Grundlage Von Polens Neuem Holocaust-gesetz, 

https://www.welt.de/politik/ausland/article174152541/Geschichtsschreibung-Erste-Klage-auf-Grundlage-von-

Polens-neuem-Holocaust-Gesetz.html (hämtad 2018-04-23) 
42Tagesschau, Wendet Polen Das Neue "holocaust-gesetz" An?, 

https://www.tagesschau.de/ausland/holocaustgesetz-polen-101.html (hämtad 2018-04-23) 
43 ZEIT, Holocaust-gesetz: Mehr Politik Als Wahrheit, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-

02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel (hämtad 2018-04-23) 
44 ZDF Heute, Holocaust-gesetz Tritt in Kraft: Polens Ehre Per Gesetz Schützen?, 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/holocaust-gesetz-in-polen-tritt-in-kraft-100.html (hämtad 2018-04-23) 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/holocaust-gesetz-polen-verklagt-argentinische-zeitung-pagina-12-15477347.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/holocaust-gesetz-polen-verklagt-argentinische-zeitung-pagina-12-15477347.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/polen-neues-holocaust-gesetz-erregt-historiker/21020522.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article174152541/Geschichtsschreibung-Erste-Klage-auf-Grundlage-von-Polens-neuem-Holocaust-Gesetz.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article174152541/Geschichtsschreibung-Erste-Klage-auf-Grundlage-von-Polens-neuem-Holocaust-Gesetz.html
https://www.tagesschau.de/ausland/holocaustgesetz-polen-101.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/holocaust-gesetz-in-polen-tritt-in-kraft-100.html
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fanns "judiska gärningsmän" under förintelsen, vilket Israels premiärminister Benjamin 

Netanyahu senare kallade "upprörande". I ZEIT:s artikel nämner man också Jan Tomasz 

Gross och hans bok Nachbarn, samt massakern i Jedwabne. Man nämner vidare att Polen 

försvarar sig genom att andra länder också har lagar mot förintelseförnekelse, vilket 

skribenten anser vara en enorm skillnad gentemot den polska lagstiftningen. Skribenten menar 

att det är en fin linje mellan att lagstifta mot förnekelse och att lagstifta mot att inte få uttrycka 

kritik mot polacker över huvud taget i relation till andra världskrigets brott mot 

mänskligheten. Då det utan tvekan var tyskarna som var de pådrivande betyder det inte att det 

endast var tyskar som begick brott mot judarna, vilket de stärker genom att nämna Gross bok 

om Jedwabne. Massakern i Jedwabne utfördes bevisligen av såväl tyskar som polacker.   

Vidare beskriver även ZEIT45 och ZDF46 i två andra artiklar den oron som finns i bland annat 

Israel och USA, där man fruktar att lagen är ett försök att förhindra debatten kring polackers 

delaktighet i förintelsen. ZEIT benämner det som ett försök att lägga munkavle på journalister 

och lärare, och stärker detta genom att berätta om de polska historielärarna som nu inte vet 

vad de egentligen har rätt till att lära ut. ZDF uttalar sig på ett liknande sätt, men här citerar 

man istället USA:s före detta utrikesminister Rex Tillerson. Denne förklarade att 

undertecknandet av propositionen berörde yttrandefriheten och den akademiska forskningen. 

"USA bekräftar att termer som>> polska dödsläger <<är smärtsamma och vilseledande, men 

sådana felaktigheter måste bekämpas på ett sätt som skyddar de grundläggande friheterna.” 

47 sade ministern. 

 

En av artiklarna från ZDF Heute48 belyser dock något som ingen av de andra artiklarna tog 

upp. Enligt ZDF Heute har polacker som är bosatta utomlands ombetts av den polska 

regeringen att rapportera ”antipolska uttalanden” till närmsta polska ambassad. För att stärka 

detta argument har artikeln som premissargument tagit upp ett brev som är publicerat på alla 

polska ambassaders hemsidor, där just denna uppmaning benämns. Detta visar tydligt hur den 

polska regeringen försöker begränsa yttrandefriheten även utomlands. Även om det är en kort 

                                                           
45 ZEIT, Polen: Polnisches Gesetz Zu Holocaust-aussagen Tritt in Kraft 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/polen-vernichtungslager-holocaust-gesetz-in-kraft 

(hämtad 2018-04-23) 
46 ZDF, Polens Präsident: Duda Unterzeichnet Holocaust-gesetz https://www.zdf.de/nachrichten/heute/polens-

praesident-unterzeichnet-umstrittenes-holocaust-gesetz-100.html (hämtad 2018-04-23) 
47 Ibid  
48 ZDF Heute, Brief Des Senatspräsidenten: Polen Zu Denunziation Aufgefordert 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/brief-des-senatspraesidenten-polen-zu-denunziation-aufgefordert-100.html 

(hämtad 2018-04-23) 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-03/polen-vernichtungslager-holocaust-gesetz-in-kraft
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/polens-praesident-unterzeichnet-umstrittenes-holocaust-gesetz-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/polens-praesident-unterzeichnet-umstrittenes-holocaust-gesetz-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/brief-des-senatspraesidenten-polen-zu-denunziation-aufgefordert-100.html
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artikel som egentligen bara beskriver en händelse, så är det för mig tydligt att de tar upp just 

denna händelse för att belysa hur omstridd lagen är, vilket också nämns i inledningen av 

artikeln. Jag tolkar, vilket min valda Toulmin-modell tillåter, det som att ZDF Heute anser att 

lagen i sig och just uppmaningen till att anmäla så kallade ”antipolska uttalanden” är ett hot 

mot yttrandefriheten. 

 

Den sista artikeln där jag finner starka argument som talar för huvudargumentet är ett 

debattinlägg i veckomagasinet der Spiegel49. Artikeln är deskriptiv i sin inledning men 

övergår snart till en stark kritik mot den polska regeringen och dess intentioner att förbjuda 

artiklar och böcker om polska kollaboratörer. Artikeln beskriver den polska regeringen som 

en regering som vill bli missförstådd för att legitimera lagen i hemlandet. Det som stärker 

artikelns innehåll om de polska kollaboratörerna är det starkaste premissargumentet jag hittills 

funnit. Förutom att artikeln tar upp kritik från USA och Israel, nämner förintelseöverlevares 

oförmåga att kritisera de som förrådde dem, så beskriver den de polska kollaboratörerna. I 

artikeln benämns dem som Szmalcownicy, ett uttryck jag inte tidigare stött på. Uttrycket är 

polskt och betyder något i stil med ”de som tar emot pengar”. Szmalcownicy var polacker 

som utpressade judar och polacker som gömde judar under andra världskriget. Om de inte fick 

pengar skulle de anmäla judarna och de som gömde dem till nazisterna.50 Detta begrepp 

bevisar i sig självt, enligt mig, att det fanns polska kollaboratörer som dessutom gynnades 

ekonomiskt av att delta i förintelsen. Alla de analyserade artiklarna genomsyras av att 

tyskarna är medvetna om att de bär huvudansvaret för förintelsen, men att den polska 

regeringen genom sitt lagtillägg försöker tysta ner de delarna där polacker var inblandade. 

Just exemplet med Szmalcownicy visar tydligt hur polackerna själva har termer för polska 

kollaboratörer.  

 

Jag anser att de artiklar jag valt ut har stärkt tesen att lagtillägget är ett hot mot 

yttrandefriheten överallt, och att de olika skribenterna har använt såväl synliga som 

underliggande premisser för att stärka den tesen som ibland även den varit ”osynlig”. Det 

                                                           
49SPIEGEL ONLINE, Polnisches Holocaust-gesetz: Trotzig in Die Isolation, 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-setzt-holocaust-gesetz-in-kraft-und-isoliert-sich-kommentar-a-

1196029.html (hämtad 2018-04-23) 
50 Rzeczpospolita, Thun: Czarnecki Wypromował Słowo "szmalcownik" W Europie, 

http://www.rp.pl/Platforma-Obywatelska/180209785-Thun-Czarnecki-wypromowal-slowo-szmalcownik-w-

Europie.html (hämtad 2018-05-14) 
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fanns en röd tråd mellan artiklarna som kunde påvisa, via olika premisser och 

premissargument, hur den samlade tyska mediabilden av lagtillägget var.  

 

 

5.2 Argument 2: Polen försöker skriva om historieböckerna 

Det andra huvudargumentet jag återfunnit i materialet är att Polen försöker skriva om 

historieböckerna. Detta argument var inte lika tydligt som det förra, men det gick att finna i 

fyra av artiklarna. Det fanns tendenser till detta argument även i andra artiklar, men de var 

inte lika tydliga och liknade mer det första huvudargumentet. Till skillnad från argumentet att 

lagtillägget är ett hot mot yttrandefriheten så är premisserna olika i alla artiklar. Till det första 

huvudargumentet kunde man finna ett antal artiklar som förde samma premisser och 

premissargument för att stärka argumentet, dog togs det till detta argumentet upp olika 

aspekter. Aspekterna är sammankopplade men väljer att fokusera på olika områden inom det 

historiska perspektivet. 

Den första premissen jag finner är att den historiska debatten blir fryst av detta lagtillägg. Det 

skriver ZDF Heute51 i sin artikel, medan Handelsblatt52 istället tar upp att den polska 

regeringen vill förhindra att människor undersöker och forskar kring hela sanningen angående 

förintelsen. ZDF Heute lägger sitt fokus på att lagtillägget är en naturlig del av den 

nationalkonservativa polska regeringens mål att göra historien mer patriotisk. Detta gör den 

polska regeringen, enligt ZDF Heute, av flera anledningar. Den israeliska historikern Moshe 

Zimmermann berättade för ZDF Heute att en undersökning hade utförts i Israel för tio år 

sedan, där cirka 30 procent av israelerna trodde att Polen tillsammans med Tyskland var 

ansvariga för förintelsen. Detta är, enligt Zimmermann, en av anledningarna till att den polska 

historien skrivs om av den polska regeringen. En annan anledning är att den polska regeringen 

aktivt försökt göra historien mer patriotisk i såväl film, konst, museer och utbildning. 

Det Handelsblatt istället fokuserar på är de rättegångar och åtal som den tidigare nämnda 

amerikansk-polske forskaren och historikern Jan Tomasz Gross varit en del av. Gross går så 

långt att han kallar den polska regeringen för diktatorisk. ”Det är typiskt för diktatoriska 

                                                           
51 ZDF Heute, Holocaust-gesetz Tritt in Kraft: Polens Ehre Per Gesetz Schützen?, 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/holocaust-gesetz-in-polen-tritt-in-kraft-100.html (hämtad 2018-04-23) 
52 Handelsblatt, Polen: Neues Holocaust-gesetz Erregt Historiker, 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/polen-neues-holocaust-gesetz-erregt-historiker/21020522.html 

(hämtad 2018-04-23) 
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system att anta felaktigt formulerade lagar som de kan tillämpa när det är lämpligt"53, sade 

Gross, när han föreläste vid amerikanske Princeton University. Den polska regeringen hade 

inte förväntat sig en så stark motreaktion. "De trodde att de flög under radarn - och de blev 

tagna på bar gärning.”54 Gross har fått kritik i Polen för sitt sätt att beskriva polackernas 

inblandning i förintelsen, och det är också därför som han varit föremål för rättegångar och 

åtal. Den största kritiken kom efter att hans uttalanden där han påstod att 30 000 tyska soldater 

dödades av polska armén och motståndskämpar, medan 100 000 till 150 000 judar dödades av 

polackerna. Gross påståenden stärks dock av ledande historiker i Israel som uppskattar att de 

antal som Gross nämner tillochmed är lägre än vad de uppskattar. Gross utrycker sig vidare på 

följande sätt: ”Den polska regeringen strävar efter att visa upp ett förflutet där Polen bara är 

ett offer, och där polackerna bara var hjältar."55 Sedan anklagar han dessutom den polska 

regeringen för att vara "djupt nationalistisk, främlingsfientlig och antisemitisk."56 Den polska 

regeringen säger sig inte vilja skriva om historieböckerna, utan bara förbjuda de felaktiga 

termerna som ”polska dödsläger”. Den förklaringen köper inte Gross, enligt Handelsblatt. Om 

de bara hade velat förbjuda de felaktiga termerna borde de förekommit i lagtexten, vilket de 

inte gör. Gross har varit föremål för ett åtal innan, vilket slutligen ogillades av 

konstitutionsdomstolen.  

 

Även ZEIT57 har valt att lägga sitt fokus på den historiepolistiska aspekten av lagtillägget. I 

sin artikel som översatt till svenska heter ”Mer politik än sanning” tar man upp att den polska 

regeringen försöker göra politik av förintelsen och Polens historia istället för att främja 

sanningen. ZEIT:s artikel kritiserar den polska regeringen starkt, vilket visas tydligt genom de 

premisser och premissargument de presenterar. Om den polska regeringen inte håller med 

historiker som Jan Tomasz Gross bör de istället komma med motbevis och kontextualisera 

detta, inte försöka skriva om historieböckerna genom att förbjuda forskning och publikationer 

som motsäger den bilden som den polska regeringen står för. Vidare i artikeln uttrycker ZEIT 

att den polska regeringen ”lägger fler tegelstenar i väggen till den högerpopulistiska 

nationalistiska politiken, i stället för att tillåta en uppriktig granskning av historia och 

                                                           
53 ibid 
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57 ZEIT, Holocaust-gesetz: Mehr Politik Als Wahrheit, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-

02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel (hämtad 2018-04-23) 
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sanning.”58 Det starkaste argumentet jag finner som stärker tesen att Polen försöker skriva om 

sin egen historia är ett intressant sådant. ”Man lagstiftar inte om historiska frågor, och 

straffåtgärder bör inte avskräcka människor från att tolka historiska händelser. I stället 

behövs fakta och goda argument. Den polska regeringen försvarar sig genom att påpeka 

gällande lagar mot förintelseförnekelse i flera länder. Men de har förlorat känslan av 

proportioner för den subtila skillnaden.”59  

 

Den sista artikeln i det här analyskapitlet kommer även den från ZEIT.60 Den lägger sitt fokus 

på det problematiska i att förbjuda människor att tala om polsk medhjälp i förintelsen, utifrån 

historielärarna i Polens perspektiv. Enligt artikeln är lärarna oroliga för att bli straffade för att 

de undervisar i andra världskriget och vad polacker var delaktiga i. Artikeln citerar, precis 

som många av de andra artiklarna, Jan Tomasz Gross. I artikeln säger Gross att han ”fruktar 

en stor inverkan på vad lärare lär ut i skolan - de kommer att vara rädda.”61 Artikeln 

uttrycker inte exakt att den polska regeringen försöker skriva om historieböckerna, men jag 

tolkar det som att det är bilden de vill förmedla. Detta gör de just genom att nämna Jan 

Tomasz Gross som i andra artiklar uttryckt ovanstående. Genom den frihet som Toulmins 

modell ger den som utför en analys, tolkar jag detta som en så kallad ”outtalad premiss”. 

Eftersom man nämner och citerar Gross i flera av sina artiklar, tolkar jag ZEIT:s syn på 

lagtillägget att det är ett försök att, om inte skriva om, i alla fall försköna eller förminska sin 

egen roll i förintelsen.  

 

Om man censurerar vad lärare får lära ut, bidrar det till att en felaktig bild kommer att läras ut 

i framtiden. På så sätt skriver man sin egen historia. Om den polska regeringen och 

rättsväsendet väljer att straffa lärare som lär ut den bild som resten av världen lever efter kan 

detta endast ha negativa effekter på den polska utbildningen. Precis som många av artiklarna 

har uttryckt är termer som ”polska dödsläger” och att 30 procent av den israeliska 

befolkningen trodde att Polen var till lika stor del delaktig i förintelsen helt felaktiga. Det 

ursäktar dock inte det försök som, enligt mig och mitt material, den polska regeringens 

lagtillägg och dess försök att skriva om hela eller delar av historien. Jag anser att, även om 

                                                           
58 ibid 
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60 ZEIT, Polen: Polnisches Gesetz Zu Holocaust-aussagen Tritt in Kraft 
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vissa varit underförstådda eller dolda, har de tyska mediernas argument, premisser och 

premissargument varit starka. Dessa leder sedan in på påståendet att den polska regeringens 

lagtillägg inte borde ha skrivits under.  

 

5.3 Den tyska självbilden 

Att det var Nazityskland som var ansvariga för förintelsen råder det inget tvivel om. I flera av 

artiklarna uttrycker tidningarna detta. I ZDF Heutes artikel62, som översatt heter 

”Förintelselag träder i kraft – Skyddas Polens ära enligt lag?”, beklagar sig ZDF att även de 

benämnt dödslägren som polska. ”Det var obestridligt tyskarna som byggde 

koncentrationsläger på polsk mark under andra världskriget. Men i internationella 

publikationer fortsätter termer som "polska koncentrationsläger", även ZDF genomgick detta 

allvarliga misstag och även Barack Obama, 2012 under ett tal i Polen.”63 Även tyska 

politiker som den tyska förbundskanslern Angela Merkel och utrikesministern Sigmar Gabriel 

citeras i artiklarna. I ZEIT:s artikel64, som översatt heter ”Mer politik än sanning”, uttrycker 

sig utrikesminister Gabriel på följande sätt: "Det är inte det minsta tvivel vem som var 

ansvarig för förintelselägren, drev dem och mördade miljoner europeiska judar där: 

nämligen tyskar."65 I samma artikel citeras även kanslern Merkel: ”För omkring två år sedan, 

i oktober 2015, var den tyska kanslern tvingad att svara på Benjamin Netanyahus påstående 

att det var Jerusalems mufti som inspirerade Adolf Hitler om den "slutliga lösningen": "Vi 

erkänner nazisternas ansvar för brott mot mänskligheten genom förintelsen, säger Angela 

Merkel. Tyskarna hade ingen anledning att ändra sin syn på historien, betonade hon.”66  

 

Att den tyska regeringen och den tyska pressen anser att det var tyskarna som var ansvariga 

stärks tydligt av dessa citat och artiklar. Hur det polska lagtillägget har förändrat den tyska 

självbilden däremot är svårare att svara på genom en argumentationsanalys. Här får vi 

återkoppla till argumentationsanalysens rötter inom retoriken och fokusera på pathos istället. 

Tonläget i det samlade materialet tyder, enligt mig, på att den tyska befolkningen, via sina 

medier, tagit väldigt illa vid sig av lagtillägget. Tyskland har arbetat hårt sedan 1945 med sin 
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”avnazifiering” och detta visar sig bland annat genom att man just har en lag som förbjuder 

förintelseförnekelse. De tyskar som lever idag var inte ansvariga för förintelsen, lika lite som 

de polacker som ännu är i livet idag. Jag tycker mig känna av en irritation i den tyska pressen 

mot den polska regeringen, som genom att förneka all polsk inblandning i förintelsen åter 

lägger över all skuld på tyskarna. Att artiklarna så ofta nämner kritiken mot Polen från Israel 

och USA, men även den inhemska polska kritiken, kan tyda på att självbilden skadats av 

lagtillägget. Den amerikansk-polske historikern Jan Tomasz Gross nämns flertalet gånger i 

flera artiklar, vilket jag tycker tyder på att den tyska pressen vill förmedla hur omvärlden ser 

på den stora frågan angående polackers skuld. När de tar upp dessa aspekter tycker jag mig 

känna av ett försök att stärka den tyska självbilden igen. Att tyskarna blivit upprörda över att 

efter mer än 70 år åter igen bli beskyllda är förståeligt, och det vore konstigt om det inte 

påverkat den tyska självbilden negativt. Den samlade bilden jag tycker mig finna som en röd 

tråd i allt material skulle kunna sammanfattas ”vi vet att Tyskland var ansvariga, men det 

innebär inte att ni var helt oskyldiga”. Dock tror jag att den tyska självbilden snabbt 

reparerades, då den polska regeringen fick stark kritik från alla sina allierade och dessutom 

var kritiken inom Polen stor. Att frågan om skuld är en komplex sådan råder det inga tvivel 

om. Det som dock är det problematiska med Polens lagtillägg är att bara för att det finns några 

som var huvudansvariga avsäger inte det ens eget ansvar och delaktighet. 

 

5.4 Avslutande analytiska tankar 

Avslutningsvis tycker jag mig kunna tolka hela den polska förintelseförnekelselagen, med sitt 

tillägg, som en stor paradox eller dikotomi. Detta har jag kommit fram till då lagen förbjuder 

förnekelse av förintelsen, men samtidigt förbjuder kritiska diskussioner kring polsk 

delaktighet. Det är intressant ur flera aspekter, då man alltså förbjuder något som enligt den 

egna lagen inte får förbjudas. Utöver detta finner jag även att den polska regeringens försök 

att försvara sig istället försämrade situationen, detta genom othering. Med othering menas att 

man ställer olika grupper av människor mot varandra. Detta gjorde den polska 

premiärministern Mateusz Morawiecki vid en säkerhetskonferens i München 2017. Han 

försvarade den polska inställningen genom att nämna ”att det även fanns judiska förövare 

under förintelsen”67 Detta uttalande är idag, ett år senare, väldigt uppseendeväckande, med 

tanke på att det nu med lagtilläggets ikraftträdande är förbjudet för alla i hela världen att 
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anklaga polacker för delaktighet. Att den polska premiärministern då anklagar judar för att ha 

varit en del av förintelsen är i sig en stor dikotomisk paradox.  

 

Ännu en stor dikotomi jag funnit är i ZDF:s artikel ”Polens president Duda undertecknar 

Förintelse-lagen”68. I artikeln refereras det till den starka israeliska kritiken. ”Duda visade 

förståelse för israelernas kritik. Han påpekade upprepade gånger att Polen som stat inte 

deltog i förintelsen och inte kunde ha gjort det då det under Nazi-Tysklands ockupation inte 

fanns någon polsk stat. Han tog upp att det fanns polacker som hade räddat judar, men 

erkände att det även hade funnits kollaboratörer som hade överlämnat judar till 

ockupanterna. I Polen finns det ingen plats för antisemitism, enligt Duda. "Goda förbindelser 

med Israel ligger mig mycket varmt om hjärtat." Men Polen, som har förlorat nästan sex 

miljoner medborgare under andra världskriget, har rätt att skydda sig från falska 

insinuationer.”69 Det som gör detta till en dikotomi är att trots att den polske presidenten 

Duda erkänner att det fanns polska kollaboratörer, förbjuder Duda andra från att påpeka detta 

i den nya lag han undertecknat. Det han enligt honom själv vill förbjuda är de felaktiga 

termerna, men detta nämns inte alls i det nya lagtillägget. Det är istället alla påpekanden som 

tillskriver polacker någon som helst delaktighet som förbjuds. Han säger alltså en sak, men 

gör en helt annan.  

 

Ur ett metaforiskt och symboliskt perspektiv är ZEIT:s artikel Mer politik än sanning70 

väldigt intressant. Skribenten uttrycker sig på följande sätt: ”Det är uppenbart att med hjälp 

av Lex Gross lägger den polska regeringen fler tegelstenar i väggen till den högerpopulistiska 

nationalistiska politiken, i stället för att tillåta en uppriktig granskning av historia och 

sanning.”71 Med Lex Gross menas tillägget till den polska förintelselagen. Den benämns så av 

journalisten då han var den första som blev åtalad för att han anklagat polacker för delaktighet 

i förintelsen. Dock var detta innan lagtillägget fanns och därför ogillades åtalet av 

konstitutionsdomstolen. Det som gör artikeln så intressant ur ett metaforiskt och symboliskt 

perspektiv är formuleringen ”fler tegelstenar i väggen till den högerpopulistiska politiken”.72 

Tegelstenar i väggen är en typisk metafor i detta fall och en väldigt symboliskt laddad sådan. 
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Med tanke på att Polen låg bakom ”järnridån” är det intressant att den tyska skribenten anser 

att Polen nu bygger egna murar. Nu är det dock en högerpopulistisk mur till skillnad från den 

kommunistiska ”järnridån” med Berlinmuren som epicentrum.  

 

6.  Diskussion & Slutsats 

6.1 Diskussion 

Det fanns gott om material för att utföra en analys på. Då ämnet är väldigt aktuellt var 

samtliga artiklar skrivna runt samma tidsperiod. Jag valde att avgränsa mitt material på det 

sättet jag gjort för att få en så samlad bild som möjligt så att pressen i hela Tyskland skulle 

vara representerade. Då ämnet är så aktuellt finns det inte någon tidigare forskning att referera 

till, vilket bidragit till att avgränsningen i tid föll sig automatiskt. Det valda källmaterialet var, 

i min mening, det korrekta urvalet. Det kunde såklart ha lagts till flera artiklar från fler 

tidningar, men under sökandet efter källmaterial var vissa av artiklarna från andra tidningar så 

lika de jag funnit att det kändes repetitivt.  

Som tidigare nämnts i metodkapitlet kan inte en argumentationsanalys analysera alla delar i 

artiklarna, utan endast de som anspelar på vårt logiska tänkande. Trots detta anser jag att 

metodvalet var korrekt för uppsatsen, dess syften och frågeställningar. Den sista frågan, som 

behandlade hur tyskarnas självbild påverkats, borde eventuellt ha hanterats med en annan 

metod. Här hade kanske en mer retorisk analys varit bättre, där fokus hade lagts på retorikens 

pathos. Jag anser dock att metodvalet var det bästa för den typen av analys som var 

huvudfokuset under uppsatsskrivandet. Valet av Toulmins modell underlättade dessutom 

själva analysprocessen, som ibland kunde vara svår. Det som gjorde Toulmins modell så 

utmärkt för min kandidatuppsats var just att den är så fri för skribentens egna tolkningar. 

Toulmins modell tillåter skribenten att slå samman argument som liknar varandra, tolka de 

underliggande (även kallade osynliga) premisserna och tillåter även alla argument att bli 

påståenden. Det är den största skillnaden mellan Toulmins modell och andra 

argumentationsanalytiska teorier. Det svåra i analysprocessen var att många av de argument, 

premisser, och premissargument jag fann var så lika varandra. Även om detta är acceptabelt 

när man arbetar med Toulmins modell, så hade flera olika argument kunnat berika uppsatsen 

mer. Detta kan ha berott på att de artiklar som utgjorde källmaterialet var från samma vecka, 

och jag kunde tydligt se att de var inspirerade av varandra. Det är i sig inte dåligt, men det 

hade underlättat mitt skrivande och analyserande om det funnits en större variation i argument 
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att analysera. Analysen kunde dessutom blivit bättre om den skrivits senare. Med det menar 

jag att om mer relevant källmaterial hade funnits tillgängligt, hade en större debatt kring mitt 

ämne kunnat bidra till mer intressanta vinklar att analysera.  

En annan brist jag nu i efterhand kan se i min uppsats är det faktum att den ganska centrala 

frågan som hanterade hur tyskarnas självbild påverkats av det nya tillägget till den polska 

förintelseförnekelselagen inte kunde besvaras så utförligt som jag hoppats på. Att det blev så 

kan bero på flera faktorer, men huvudskälet tror jag är att jag inte kunnat finna något direkt 

källmaterial som behandlat frågan. Det jag istället fick göra var att tolka hur lagtillägget 

påverkat den tyska självbilden utifrån de andra argumenten artiklarna valde att belysa. Om ett 

tydligare material hade kunnat finnas hade den delen av analysen kunnat beskrivas djupare 

och på ett mer tillfredsställande sätt. Det mina resultat i underkapitlet Den tyska självbilden 

däremot visade på var att såväl de tyska tidningarna som de tyska politikerna förstod att de 

felaktiga termerna som ”polska dödsläger”, och att Polen och Tyskland tillsammans var 

ansvariga för förintelsen var problematiska för den polska regeringen. Det hade varit bra för 

analyskapitlet om material hade kunnat hittats som stärkte de underliggande premisser som 

jag tolkade fanns där. Tolkningarna visar att själva tonläget och sättet artiklarna var skrivna på 

visar att tyskarna var irriterade och upprörda över att återigen bli anklagade. Jag tolkade även 

det faktum att artiklarna tog upp den starka kritiken från USA och Israel som ett sätt att 

försöka skjuta över lite av skulden på Polen, utan att nämna det specifikt. Detta hade med 

hjälp av mer källmaterial kunnat bekräftas eller stärkas på ett bättre sätt.  

Vidare ska nämnas att en del av det ursprungliga källmaterialet sållades bort då en 

argumentationsanalys passar bäst på artiklar där åsikter förs fram, direkt eller indirekt. Det 

bortsållade materialet bestod utav utmärkta artiklar, men de var endast av värde ur ett 

nyhetsmässigt perspektiv. I artiklarna fanns inga direkta argument att analysera eller tolka, 

därav bortsållningen.  

Vissa av mina ursprungskällor var problematiska att arbeta med, det gäller specifikt de som 

förklarar den polska lagen och dess tillägg. Till en början fann jag bara kort information i 

artiklar på nätet, och sedan på polska. Polska är inte ett språk jag behärskar och en 

översättning var inte att tala om, då texten blev helt osammanhängande. Slutligen kunde jag 

hitta information om lagen på engelska, vilket underlättade skrivandeprocessen. 

Även om jag gärna funnit fler varierade argument var de två huvudargumenten jag valde att 

utgå ifrån relevanta för uppsatsen, samt ledde till det påståendet jag utgick ifrån. De två 
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huvudargumenten kunde återfinnas i allt källmaterial som gick igenom den slutgiltiga 

sållningen. Det bidrog till att en djupgående analys kunde utföras. Analysen kunde utföras på 

sätt att i de flesta fall kunde flera artiklar kopplas samman och analyseras utifrån dess 

gemensamma argument och premisser. Genom att utföra analysen på detta vis blev det en mer 

sammanhängande bild än om varje artikel analyserats för sig. Dock ska det medges att vissa 

av artiklarnas utformning gjorde det omöjligt att analysera dem tillsammans med andra. I de 

fallen det blev så utfördes analysen då endast på den enskilda artikeln, vilket i min mening 

minskade värdet av analysen. Detta då syftet med uppsatsen var att få fram en så homogen 

bild som möjligt utifrån de tyska mediernas perspektiv. 

6.2 Slutsats 

Tack vare Toulmin modellens frihet kunde en utförlig argumentationsanalys på det valda 

källmaterialet utföras. Det utvalda källmaterialet var relevant för uppsatsens syfte och 

frågeställningar, vilket bidrog till att analysen kunde utföras och kunde frambringa en så 

homogen bild som möjligt utifrån de tyska mediernas perspektiv. Uppsatsens syfte var att 

svara på två stora frågor; ”Hur ser de tyska medierna på den nya lagen?” och ”Hur har 

den tyska självbilden påverkats av det nya tillägget?” Jag anser att dessa frågor blivit 

besvarade. Den första frågan besvarades väldigt utförligt utifrån två starka huvudargument; 

”Det polska lagtillägget är ett hot mot yttrandefriheten” och ”Polen försöker skriva om 

historieböckerna”. Det första huvudargumentet var det enklaste att finna och stärka med 

hjälp av premisser och premissargument, medan det andra huvudargumentet inte förekom lika 

tydligt i källmaterialet. Det gick att stärka även detta argument, men i de artiklarna det 

förekom låg oftast huvudfokuset på det första argumentet, eller båda tillsammans. Det 

artiklarna gemensamt uttryckte var att Polen tagit sin förintelseförnekelselag ett steg för långt. 

Ingen kritiserade Polens ursprungliga lag, då det är ett vanligt förekommande fenomen i 

Europa. Det som skiljer Polens lag från till exempel Tysklands är att Tysklands förbjuder 

förnekelse av händelser som bevisligen har inträffat, medan den polska förbjuder diskussioner 

om händelser som även de bevisligen inträffat. Detta gör lagen till ett hot mot 

yttrandefriheten. Det finns inget som säger att den polska lagen inte kan förbjuda ytterligare 

yttringar. Till exempel skulle kritik mot den sittande regeringen kunna förbjudas.  

 

Den polska regeringen fick redan innan lagtilläggets undertecknande stark kritik från USA 

och inom EU, då det polska rättsväsendet inte längre är separerat från politiken, vilket är ett 

måste i en rättsstat år 2018. Detta ledde till att EK (Europakommissionen) inledde ett artikel 
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7-förfarande, vilket i slutändan kan leda till att Polen blir av med sin rösträtt i 

Europaparlamentet. Att Polen försöker skriva om historieböckerna är svårare att bevisa, men 

det finns belägg för detta påstående. Enligt flera väl ansedda historiker har den polska 

regeringen under en längre tid försökt göra den polska historien mer patriotisk, vilket ses som 

en naturlig del av den nationalkonservativa politiken den polska regeringen fört sedan 

tillträdet. Detta stärks av historikern Jan Tomasz Gross i ZEIT:s artikel ”Mer politik än 

sanning”73 samt av ZDF Heutes journalist Natalie Steger i artikeln ”Förintelselag träder i 

kraft – Skyddas Polens ära enligt lag?”74 

 

Det var däremot svårare att finna starka argument till den andra frågeställningen, hur den 

tyska självbilden påverkats utav lagtillägget. Då argumentationsanalysen endast fokuserar på 

logos eller det logiska tänkandet inom retoriken, fick jag istället tolka känslan och tonläget i 

artiklarna genom att tänka på pathos. Utifrån hur artiklarna var skrivna, samt vad de valde att 

referera till och citera kunde jag på detta sätt tolka hur den tyska självbilden påverkats. Här 

såg jag en tendens i alla artiklarna som tydde på att den tyska självbilden påverkats negativt 

till en början. Det som fick mig att tolka det som att självbilden åter stärktes var den 

internationella kritik som artiklarna valde att nämna från till exempel Israel och USA. Den 

tyska självbilden har omarbetats sedan 1945, då de allierade tog över makten från nazisterna 

och startade den så kallade avnazifieringen. När sedan Väst- och Östtyskland återförenades 

1990 blev det en sammanfogad självbild, även om det fortfarande skiljer sig mellan öst och 

väst. 

Det ska bli intressant att se om lagen kommer fortsätta vara den gällande, eller om den polska 

regeringen backar efter den starka kritiken. Då hela kontroversen började med åtalet mot den 

argentinska tidskriften Página 12 och deras rapportering kring massakern i Jedwabne kan 

utfallet i den eventuella rättegången bli viktigt för den polska förintelseförnekelselagens 

framtid. Förutom lagens vara eller icke vara är även den polska relationen med EU ett 

anmärkningsvärt exempel värt att följa. Hur kommer den Europeiska Unionens artikel 7-

förfarande mot den polska regeringen att fortlöpa, och vad kommer den i slutändan betyda för 

Polens EU-medlemskap? Alla dessa aspekter av den komplicerade frågan är värda att följa 

                                                           
73 ZEIT, Holocaust-gesetz: Mehr Politik Als Wahrheit, https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-

02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel (hämtad 2018-04-23) 
74 ZDF Heute, Holocaust-gesetz Tritt in Kraft: Polens Ehre Per Gesetz Schützen?, 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/holocaust-gesetz-in-polen-tritt-in-kraft-100.html (hämtad 2018-04-23) 
 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/holocaust-gesetz-in-polen-tritt-in-kraft-100.html
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upp. Jag anser att kritiken mot den polska regeringen är så stark att det vore destruktivt för 

den fortsatta polska relationen med EU och dess allierade i NATO att inte upphäva det senaste 

tillägget till lagen.  

 

7. Framtida forskning 

Det hade varit intressant att utföra en liknande analys utifrån de polska mediernas synvinkel. 

Genom att istället ta upp hur den polska pressen såg på lagtillägget skulle en komparativ 

studie kunna utföras. Då det även finns stark kritik mot detta lagtillägg inom Polen hade de 

regeringskritiska rösterna kunnat ges utrymme och jämföras med den mer konservativa bilden 

som den polska regeringen framför.  En annan aspekt värd att ta upp hade kunnat vara till 

exempel hur den polska självbilden påverkats av kritiken från utlandet. Vidare kunde även en 

analys som behandlar hur Polens relationer med sina allierade i allmänhet och Tyskland i 

synnerhet påverkats vara en framtida uppsats, essäs eller avhandlings huvudfokus. Jag har 

alltid varit intresserad av Tyskland, dess historia och kultur. Därav har såväl min B-uppsats 

som kandidatuppsats behandlat tyska perspektiv. Förutom ovan nämnda förslag på framtida 

uppsatser skulle även en längre uppsats som behandlar hur tyskarna ser på sin egen skuld i 

förintelsen kunna vara ett fascinerande ämne för mig att skriva om. Detta intresse har alltid 

funnits, men har absolut stärkts efter tre års Europastudier. Jag hade däremot föredragit att i 

en framtida uppsats dyka djupare ner i de historiska aspekterna än denna uppsatsens ramverk 

och struktur tillät. Efter utförd kandidatuppsats ser jag fram emot ytterligare minst 1,5 års 

studier för att fördjupa mina kunskaper och analytiska förmåga. 
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