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SENASTE NYTT
Inget krig eller några illgärningar är så väl dokumenterade som kriget i före detta Jugoslavien,
skriver Annika Hamrud.
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Trots sin fina titel tillhör han en historierevisionistisk
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subkultur, en kultur där förnekanden och
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Historieprofessor Lennart Palm ingår i ett sammanhang.

konspirationsteorier förs fram som vore de sanning, skriver
frilansjournalist Annika Hamrud.
Folkmordsförnekare. Revisionister. Smaka på orden. Man tänker
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på förintelseförnekaren Robert Faurrission, vars ankomst till

MEST LÄST

Sverige i början av 1990-talet ledde till demonstrationer. Det
handlar om en person som förnekar det vi anser vara det allra

Bussen körde iväg med
hennes son

värsta brott som begåtts mot mänskligheten, nazisternas
förintelse. Sådana finns inte i Sverige, tänker vi. Men det gör det.

GÖTEBORG | 30 JAN

För nazisterna genomförde visserligen det värsta, men inte det
sista, folkmordet i historien. Och Göteborgs-Posten publicerade

Historien om offren på
Balkan är väl
dokumenterad

den 29 januari en sådan förnekare.
Förnekar massakrer

KRIGENS OFFER

DEBATT | 05:00

Lennart Palm, professor i historia, fick då utrymme att förneka de
massakrer som har inträffat på europeisk mark för lite mer än 20

Skolkockar bojkottar
dåliga löner

år sedan. Inte nog med det, detta kompletterar GP med
ytterligare en artikel av Kjell Magnusson som noga förklarar att

GÖTEBORG | 05:00

det inte skedde något folkmord i Srebrenica, trots att FN har
definierat det systematiska dödandet av 8 000 bosniaker som en
del i en planerad utrotning av en folkgrupp.

"Osakligt om krigen i forna
Jugoslavien"

Mest läst

SÖK NYTT JOBB

I Prijedortrakten i norra Bosnien och Hercegovina dödades ett stort
antal civila bosniaker under sommaren 2002 och många hamnade

BILDER

i koncentrationsläger där de torterades. Många av dem hamnade

Bilder: Storbrand i Norge

sedan i en massgrav i byn Tomašica som hittades i höstas och som jag besökte tillsammans med

VÄRLDEN | 28 JAN

fotografen Caroline Tibell. Vi har sett offren. Vi har känt lukten. Kropparna är väl bevarade. Det är

Studiecoacher
Studiecoacher, myAcademy,

möjligt att identifiera dem på deras utseende och kläder. Men man väntar ändå på DNA för att 100procentigt säkerställa vilka de är. Men Lennart Palm vet bättre: ”Offren förutsattes vara muslimer och

Bilder: Pelargoner

förövarna serber”. Som om det på något sätt skulle kunna finnas ett enda tvivel om vad som skett
på denna plats. Som om man som källkritisk metod kan lägga Lennart Palms åsikt i den ena

Trade Marketing Specialist

vågskålen och DNA-bevisning i den andra.
Noggrant vägt alla utsagor

Mais sista timmar med
familjen

Lennart Palm skriver nedlåtande om mig att jag handlar i god tro. Nej, Lennart Palm. Jag värderar

BILDER | 26 JAN

mina källor. Som det anstår en professionell journalist – och som det borde anstå även en professor i
historia. Inget krig eller några illgärningar är så väl dokumenterade som kriget i före detta
Jugoslavien. Tribunalen i Haag har arbetat i 20 år. Under dessa 20 år har man noggrant vägt alla

Fler bildgallerier

fakta och utsagor mot varandra i ett oändligt tröskverk av överväganden. De lokalt ansvariga för
massakrerna i Prijedor sitter sedan länge bakom lås och bom och de två högst ansvariga ledarna för
massmorden – Radovan Karadži´c och Ratko Mladi´c ställs just nu inför rätta, anklagade för
folkmord, tortyr, misshandel och våldtäkter i en enorm omfattning. Innan jag åkte till Tomašica var
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Quiz: Tio frågor om
vintern

jag även i Haag och besökte rättegångarna, som är öppna för allmänheten. Alla fakta är
lättillgängliga direkt på webben.
Men Lennart Palm nöjer sig inte med att ifrågasätta mig och hela det juridiska, demokratiska och
vetenskapliga samhället. Han ifrågasätter även Fikret Alic, den man som öppnade ögonen på

Fler quiz

omvärlden om vad som pågick i Bosnien 1992. Fikret Alic hade just anlänt till lägret Trnopolje från
dödslägret Keraterm. Bilden på honom där han står utmärglad bakom ett staket påminde oss om de
tyska koncentrationslägren och fick väldigt många att reagera, i Göteborg, i Sverige och i hela
världen. Hit till Göteborg kom sedan många flyktingar från Prijedor och de väntar nu på svar om

EGP

deras anhöriga finns i massgraven i Tomasica.
Historierevisionistisk kultur
Lennart Palm ingår i ett sammanhang. Trots sin fina titel tillhör han en historierevisionistisk subkultur,
en kultur där förnekanden och konspirationsteorier förs fram som vore de sanning. 2003 hävdade
tidningen Ordfront att bilden på Alic var manipulerad. Enligt Ordfront hade folkmordet i Bosnien inte
ägt rum, allt var en gigantisk lögnkampanj. Enligt Ordfront fanns inga bevis för organiserad etnisk
rensning, tortyr. Detta ledde till enorm uppmärksamhet – i Sverige och internationellt – att en
svensk tidning kunde publicera sådana lögner.
Ordfronts källa var en artikel som publicerades 1997 i den brittiska tidningen Living Marxism. The
picture that fooled the world. En artikel som ledde till en stämning och att författaren tvingades
betala skadestånd för förtal.
Och nu 2014 – uppstår återigen myten om mördandet som aldrig inträffade – i en stort uppslagen
artikel i Göteborgs-Posten.
Annika Hamrud
frilansjournalist
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Var med och diskutera! Kommentera repliken!
Läs alla kommentarer
TYCK TILL!

Läsarnas kommentarer. Här är du själv ansvarig för din kommentar.
SORTERA LÄSARNAS KOMMENTARER

STIGANDE

FALLANDE

Vittne 31 jan 2014 11:43
Som förra detta officerare i JNA (Jugoslaviens Folk Arme) kan jag bekräfta allt deta som Annika
skrev! Jag hade tjänst i Belgrad sedan 1986. Såg själv hur Serbien mobiliserade soldater och
skickade till Bosnien. Serbiska officerare(fick lön i Serbien) åkte ditt för att stödja Karadzic och
Mladic. Såg lastbilar som transporterade vapen och ammunition från Serbien till Mladics arme.
Serbiens millitära och paramillitära enheter begick aggression mot ett suveränt land! Annika har
rätt!
Anmäl

sanning 31 jan 2014 11:44
Homera skrev:
Ema: Med all respekt för alla oskyldiga bosnjakmuslimska offer i Srebrenica. Att det var civila
offer ifrågasätter ingen. Palm har inte ifrågasatt det. Men du är inne på en sak som många anser
skall och måste belysas.
Att en del av alla döda i Srebrenica också omfattar de muslimska soldater som bla skulle bryta sig
ur.
De som tar upp dessa fakta utsätts för karaktärsmord.
Det har målats upp en bild att ALLA döda stått inför en exekutionspatrull och blivt avrättade i led.
sanning skrev:
Men sättet hur de soldater dödades har analyserats. Det har bevisats att en överväldigande
majoritet har dödats som fångar, obeväpnade och vars kroppar har gömts i hemliga massgravar
just för att försöka hemlighålla folkmord.
Tack för att du tog upp det så alla kan se att folkmord har bevisats och att döda soldater som är
fångar är lika brott som att döda civila som är fångar.
Anmäl

Homera 31 jan 2014 11:46
Sanning: När du skiver att "bara revisionister och folkmordsförnekare skulle jämföra nazister med
deras offer" så likställer du inte bara alla bosnjakserbiska soldater med nazister utan också alla
civila bosnjakserbiska civila offer med nazister. Det säger ganska mycket mer om dig än om de
du vill likställa med nazister, folkmordsförnekare och revisionister.
Anmäl
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TYCK TILL! Kommentera repliken! (53)
»Osakligt om krigen i forna Jugoslavien

Både rätts- och medieröta
REPLIK / RÄTTSRÖTAN:
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TYCK TILL! Kommentera repliken! (1)

Gymnasieskolan prioriteras inte av de
rödgröna i Göteborg
REPLIK / SKOLANS RESURSER:
DEBATT | 30 JAN

TYCK TILL! Kommentera repliken!

Vi har aldrig haft "hemliga avtal" med
islamister i Sverige
REPLIK / S OCH ISLAM. Tro och solidaritet organiserar troende från alla
religioner.
DEBATT | 30 JAN

TYCK TILL! Kommentera repliken. (3)

"Renova på rätt kurs trots ny
revisionskritik"
Åtgärderna för att möta tidigare kritik från stadsrevisionen har inte räckt
till.
DEBATT | 30 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln.

Okunnigt om naturen i stadsmiljö
Gå varsamt fram med förtätning. Träd och grönska i en stad är oumbärlig
i sig.
DEBATT | 30 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln. (3)

Trojkan har gjort misstag som inte får
upprepas
REPLIK/EU:s NÖDLÅN. Framtida nödlån måste bli mer demokratiska.
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Alliansens bostadspolitik är kraftlös
REPLIK/STUDENTBOSTADSBRISTEN. Övertro på marknaden. Byggs
mindre i dag än 2001–2006.
DEBATT | 30 JAN

TYCK TILL! Kommentera repliken. (2)

Tro och solidaritet måste lägga alla
kort på bordet
S OCH ISLAM: Kopplingen mellan Socialdemokraterna och Muslimska
Brödraskapet och dess nätverk måste klarläggas.
DEBATT | 29 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln! (3)

"Osakligt om krigen i forna
Jugoslavien"
Skildringarna av krigen i media utelämnar betydande delar, skriver
historikern Lennart Palm.
DEBATT | 29 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln! (76)

Blinda för orsakerna bakom skolans
kris
REPLIK / GÖTEBORGS SKOLKRIS: De borgerliga kan inte smita från
ansvaret för skolans resultatras under deras snart åttaåriga styre av
riket.
DEBATT | 29 JAN

TYCK TILL! Kommentera repliken! (9)

Begreppet folkmord håller på att
devalveras
Bör reserveras för medvetna försök att förinta en folkgrupp. Det gäller
inte Bosnien.
DEBATT | 29 JAN

TYCK TILL! Kommentera repliken. (13)
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Viktigt med tidig, tät och bred dialog
SLUTREPLIK/STADSBYGGNAD. Initiativet i Byggnadsnämnden bra, men
det behövs mer.
DEBATT | 28 JAN

Bara en kriskommission kan rädda
järnvägen
Bildandet av Trafikverket dödsstöten efter 50 år av felaktiga
järnvägsbeslut.
DEBATT | 27 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln. (21)
»Västtrafik rasar mot regeringen

M vill flagga ut den svenska
transportnäringen
SLUTREPLIK TRANSPORTKAOSET: Bättre främja seriösa åkerier som
jobbar med schysta villkor.
DEBATT | 27 JAN

Viktiga trafikbeslut måste vila på
kunskap
SLUTREPLIK / HJUVIKSVÄGEN: De boende i Hästevik och Tumlehed kan
lugnt bejaka en modern och hållbar lösning.
DEBATT | 27 JAN

Så är en mer medmänsklig vård
möjlig
REGIONENS SJUKVÅRD: Skrota köp-och-sälj-systemet och vänd upp och
ned på hierarkierna så att vårdaren och patienten kommer i fokus.
DEBATT | 27 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln! (6)

Ytligt om folkmord i skolans
läroböcker
FÖRINTELSER: Det är rimligt att de läromedel vi lärare använder oss av
belyser kriget i forna Jugoslavien på ett ingående sätt.
DEBATT | 27 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln! (2)
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Fallet Julian Assange drivs av prestige
RÄTTSRÖTAN: Det är rimligt att Assange hörs där han är inlåst på
Ecuadors ambassad i London, där han i praktiken är frihetsberövad av
Sverige.
DEBATT | 26 JAN

TYCK TILL! Kommentera artikeln! (20)

Småföretagen är motorn i svenskt
näringsliv
REPLIK / S-POLITIK: Varför vill inte Socialdemokraterna ta bort ansvaret
för båda sjuklöneveckorna för företag upp till tio anställda?
DEBATT | 26 JAN
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