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Nazisternas folkmord på
sex miljoner judar och zigena-
re är det ingen utöver extrema
sympatisörer som numera för-
nekar. Mindre känd är sterilise-
ringen av 375 000 och likvide-
ringen av 80 000 psykiskt och
kroppsligt handikappade, som
pågick under krigsåren som en
förberedelse för den slutliga
lösningen.

Den amerikanske historie-
professorn Henry Friedlander,
som i egenskap av jude har sut-
tit i olika koncentrationsläger,
har i sitt författarskap skildrat
Tysklands delvis mörka histo-
ria. Trots sitt personliga enga-
gemang har han gjort den aktu-
ella volymen strikt vetenskap-
lig. Den är föregången av om-
fattande arkivforskning och
ägnar en fjärdedel av utrymmet
åt noter och referenser.

Förledande terminologi
I förledande syfte kallades

eutanasi för barmhärtighetsdö-
dande (Gnadentod) men det
verkliga motivet var rashygie-
niskt (eugeniskt). Nazistideo-
login byggde på åsikten att
människor hade olika värde
och att utvecklingsstörning,
psykotiska störningar, krimi-
nalitet och kroppsliga handi-
kapp var tecken på genetiskt
betingad degeneration, som
den högtstående ariska eller
nordiska rasen skulle befrias
ifrån.

»Barmhärtighetsdöd»
utan insyn
Att döda någon var straff-

bart i Tyskland, och av rädsla
för folkopinionen var Hitler
ovillig att genomdriva en änd-
ring av brottsbalken. I stället
gav han bemyndigande åt vissa
läkare att sörja för att obotligt
sjuka kunde få en »Gnaden-
tod».

Aktionen bedrevs med stor
systematik, men hela tiden
utan allmänhetens insyn. De

som deltog i hanteringen fick
avlägga tysthetslöfte. Man
fann snart att injektioner av lä-
kemedel i dödande doser och
svält (framför allt av barn) var
otillräckligt effektiva, och man
gick över till gasning. Efter att
ha flyttats till de sjukhus där
verksamheten bedrevs avrätta-
des patienterna tämligen om-
gående, varefter anhöriga fick
ett kondoleansbrev med påhit-
tad dödsorsak (t ex lungin-
flammation, hjärtsvikt, encefa-
lit). De erbjöds också att få
hämta en urna med askan, som
sades komma från den avlidna
men i själva verket var en
blandning från 20–30 samti-
digt kremerade medpatienter.

Vild eutanasi
Ständiga transporter med

grå SS-bussar, stank från kre-
matorieugnar och egendomli-
ga dödsorsaker gjorde efter
hand den tyska allmänheten
misstänksam, och efter fram-
stötar från kyrkan fann Hitler
för gott att upphöra med verk-
samheten. Den innebar dock
endast att det centraliserade
dödandet övergick i decentrali-
serad »vild eutanasi» med in-
jektioner och påtvingad svält
på sjukhus runt om i Tyskland.
Genom att fronten expandera-
de åt öster kunde verksamheten
sedan återupptas i centralise-
rad, fördold och dittills oanad
omfattning.

Enligt ett formulär från Hit-
lers kansli gällde det i första
hand patienter som varit på in-
stitution i minst fem år, vidare
schizofrena, epileptiker, ål-
dersdementa, utvecklingsstör-
da och kriminella samt patien-
ter som inte hade tyskt medbor-
garskap eller var entydigt ren-
rasiga. En slutlig gallring gjor-
des av unga läkare, i många fall
utan psykiatrisk erfarenhet.
Om den berörda familjen hade
förbindelse med någon nazist-
koryfé kunde det medföra att
patienten fick fortsätta att leva.

Läkarmedverkan
Bedömningarna av eutana-

sikandidaterna var ytliga och
godtyckliga. Friedlander för-
söker med ett antal biografier
förstå hur läkare kunde förmås
delta i denna djupt oetiska han-
tering. Till skillnad från R J
Lifton, som i sin bok »The nazi
doctors» (1986) hävdar att de
var ideologiskt indoktrinerade,
för Friedlander fram andra mo-
tiv, såsom karriärism och per-
sonlig vinning. Bidragande var

också att läkarna hade högt
uppsatta förebilder som före-
nade sjukvård och forskning
med eutanasi.

Däremot ger boken föga
upplysning om den opposition
mot verksamheten som rimli-
gen bör ha funnits bland läkare
och sjuksköterskor. Vid pre-
sentationen av Hitlers ukas för
de tyska chefläkarna uppges
två ha lämnat mötet och däref-
ter vägrat att samarbeta medan
en, psykiatriprofessorn i Göt-
tingen Gottfried Ewald, öppet
protesterade, dock utan att se-
dan hindra att hans egna pati-
enter skickades iväg. Frondö-
rerna bestraffades inte, sanno-
likt för att undvika offentlig-
het.

Värdefull inblick
Boken är värdefull för den

som försöker förstå hur stora
grupper av ett folk kan manipu-
leras till att acceptera och delta
i olagliga handlingar. Den vi-
sar hur långt bristen på respekt
för medmänniskors autonomi
och integritet kan gå. Eftersom
det handlar om avrättning mot,
eller oberoende av, patienter-
nas vilja bidrar den dock inte
till den aktuella eutanasidebat-
ten i Sverige. •
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Vetenskap och teknik utgör
i det moderna västerländska
samhället grunden för mycket
av det samhälleliga beslutsfat-
tandet i skarp kontrast mot tra-
dition och statiska regler som
styr det traditionella samhället.
Det finns också en föreställ-
ning om att vetenskapen ska
kunna tillhandahålla den kun-
skap som är nödvändig för vik-

tiga beslut och att det ligger just
i vetenskapens natur att den all-
tid vet bäst. Därför får veten-
skapliga och tekniska kontro-
verser mycket lätt stor upp-
märksamhet och betydelse.

De flesta
medborgare berörs
I vårt samhälle pågår för

närvarande flera sådana kon-
troverser, varav kanske den
kring kärnkraften är den mest
långvariga och den med de
största konsekvenserna för
samhället i stort. Men andra ex-
empel är frågorna om ozonlag-
ret och växthuseffekten, för-
surningen och alla de övriga
miljöfrågorna, gentekniken,
dödsbegreppet och transplan-
tationsproblematiken. Andra
exempel är mammografin,
amalgamet, rökningen, alko-
holen och narkotikan.

Omfattningen av dessa ve-
tenskaps- och teknikbaserade
kontroverser har nu blivit så
omfattande att de flesta med-
borgare på något sätt berörs av
dem och inte minst den medi-
cinska professionen.

Det är intressant att det fak-
tiskt inte finns särskilt mycket
svensk forskning kring feno-
menet vetenskapsbaserad kon-
trovers. Kanske är det så att vi
inte riktigt har velat se dessa
kontroverser och ta dem på all-
var, därför att de upplevs mera
som pinsamma än som utveck-
lande – vilket de sannolikt ändå
är.

Borde läsas
av alla läkare
Thomas Brante och Helena

Norman är två sociologer, som
skrivit en alldeles förträfflig in-
troduktion i denna typ av kon-
troversers natur med kontro-
versen kring elöverkänslighet
som exempel.

Den här boken borde vara
obligatorisk för alla läkare och
forskare, men också för politi-
ker och andra beslutsfattare i
det moderna samhället, därför
att den på ett pedagogiskt och
intresseväckande sätt beskri-
ver denna typ av kontroverser,
deras uppkomst, de underhål-
lande krafterna och kontrover-
sers avslutning.

I presentationen finns också
en genomgång av vetenskaps-
teoretiskt viktiga områden,
som synen på vetenskapen,
kraven på forskarna vad gäller
lansering av nya idéer, olika
vetenskapliga paradigm, hur
paradigmskiften förlöper. För
den som är speciellt intresserad
av frågan om elallergi är boken
naturligtvis särskilt intressant,
men den är lika läsvärd för
forskare och beslutsfattare som
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