
Hvorfor bekjemper vi Hazismen? / / A

/, &t+ Uazismen og den kristne barnelaerdom.

Vi som holder pa. krastendommens moralbud, b0r se pa hvordan
Eazismen stiller seg til var kristne barnelardom. Vi Jfinner at STazismen
bade i lsre^og i praksis gar tvert mot budene. Iblandt utgir den seg nokk
for a sta pa "Den positive kristendoms standpunkt", og Easjonal Samlings
program lover at "Kristendommens grunnverdier vernes". Og den fram-
stiller seg som en korstogsbevegelse inot dem den betegner som kristen-
dommens fiender,og sjzskte i 1941 kirkens og prestenes st0tte til kors-
toget. Men ITazismens folkeXxrere tar ogaa, i iclare ord av tand fra kristen
doinmen. Rosenberg, som er Kazismens 'Livsanskuelsesekspert' og hvis
bok 'Det SG.arhundres myte'rangerer nsst etter Hitlers Mein Kampf, sier
at ''JCK±s±sKiisjsMSK[xx]SK2cfexa±K kirkens centrale verdier er fremmed for
den tyske sjel". Ser vi i enkeltheter pa. liv og lsere, finner vi at begge
ofte gar mot de ti bud. Vi sk 1 vise dette ved eksempler HEESHIJEUC.
Til Jesu utdypelse av budene i Bergprekenen er Kazismens stilling noksa
grei. Om kjarlighetsbudet sier Rosenberg :"Idealet om en nestekjsrlighet^
som i like grad omfatter alle jordens skapninger ma. ubetinget underordne
id^en om den nasjonale ffire"./Saligprisninge^s» og ;bergprekenens'fredseel-
hetsideal krakteriseres som "feministiske forfalskninger"av Kristi

X&II. Hvordan stiller Nazismen seg til de to f0rste bud? Du4 skal
ikke ha fremraede guder, du skt,l ikke misbruke Guds navn ? — Innen et
ar etter at Hi±±Exxxa3̂ ±HKBaJS±x±±fccKiadckEH;i nasjona,lsosialistene var kommet
til makten , kunne en pa ^Iteret i tyske kirker se billedet av Kitler.--
Man kunne oppleve a. se Riksbiskopen sta foran alteret og gj0re Hitlerfei
iiilsen. -- Under den f0rste del av krigen ku nne man i. tyske aviser lese
slike d03san onser :var kjare s0nn d0de salig i troen pa. Hitler.— Ved
konfirmasjonen fornyer var ungdom sitt dapsl0fte. 2Tu forlanger den
-jaaaj onal so aialls ti sk e 3 t.ak. s-JL. ..SQ-X e 14aringer i steden skal avleg(ve ed
til Hitler. Det ble gjort samlet over hele det tyske rike i mars 1942.

III. Det tredje bud om helligholdelse av hviledagen inneholder bud
bade om hvile fra arbeidet og om respekt for helligdagen. — Om arbei-
derens krav pa hvile heter det nu : 'ICrever Fg'reren at vi arbeider 24
timer i d0gnet, ma der arbeides i 24 timer'. -- Helligdag og gudstjeneste
er blitt krenket av ITS, f. eks. ved politiiingrepet ved Trondheim
domkirke 2.februr.r tar. Maria Bebudelsesdag opplevde Vestre Akers
menighet at en represen^tant for JTS med h0yr0stet tale s0kte a avbryte
nativerden.

IV. Det fjerde bud handler on forholdet mellom barn og foreldre:
Du skal hedre din far og din nor... Z8udst inneholder et krav til barna
om respekt^og med det f0lger foreldrenes ansvar for hvordan de lar
barna oppdra. Slik oppfatter var kirke det.( Bisk openes hyrdebrev 14
februar 1942). I sin kristenlare , sorr> lian i 1941 s0kte a fa innf0'rt
i alle norske skoler, hevder ekspedisjon sjef Feyling at budet krever
absolutt lydighet overfor foresatte, f0rst og freinst overfor 3?0reren,
Quisling. — Hazisroen h^rlagt sserlig vekt pa a sikre seg hovedinnfly-
telsen over ungdomnien gjennom oppdr gelsen. Hitler har sagt : " Vi vil o
opdra barn;- slik vi vil ha dem. Skulle der finnes sa gajoiiieldagse for-
eldre at de ikke vil ga, med pa det, ma vi ta barna fra dem og oppdra
dem slik vi vil." -- Quislings f0rste lov gjaldt Easjonal Ungdomstjenaste
Dermed ville han sikre seg derme innflytelse over ungdoiamen. Kirken,
larere og foreldrene reiste seg imot. — I Ungdomstjenesten i Tyskland
og i Eorge oppdras barna til a opptre som a.ngivere overfor sine for-
eldre, idet lederen sp0r dem. ut om hva der sies og gjpres i hj emmet.
Tyske foreldre t0r i stor utstrekning ikke vise sine barn til rette,
fordi det de sier kan bli f0rt videre til politilet. Horsk 1TSTIP leder
sa til barna : "Der ma ikke h0re pa det de sier hjemme. " (Om tyslce burns
lodd fort H e r Srika Manns bok : Ti millioner barn) -- Himraler fore-
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ugifte m0dre til barn hvis fedre faller i Icrigen, at barna skal oppdras
av SS, d v s malet e slike politigeneraler soru star bak henre ttelse
•av gisler^og tortur av fanger. -- Vi nevner en ytring fr a en som liar
lidd for a, spare norsk ungdom for en oppdraglse med slikt mal : "Kadde
jeg ti liv, sa te jeg dm gjerne inn for a Mndre at var ungdom blir slk
som de som holder vakt over oss."

V. Det fernte bud imprenter respekten for menr.eskeliv : Du skal ikke
sla ihjel. Mot dette bud synder alle stater som sender sine unge menn
ut i krigen. Verden er ikke enda kommet sa langt at vi stiller saTnme
nioralske ra,v til sta.Wi som til de en#kelte individer. Men den gigantiske
forsyndelse mot det e bud som nssten hele verden nu driver tele startet-
ved Hitlers angrep pa Polen. — ITen dessuten viser Hitlers tiihengerp îx
ogsa de norske/S^-en opp0rende mangel pa rspekt for det Irte som ikke kan
forsvare seg fordi det er svakt eller vergel0st. Vi har alle i friskt in
minne de Trondheimsborgere som ble tatt inn fra gaten eller sine frede-
lige sysler og skutt som gisler den 6, oktober 1942. -- De tyske
nasjonalsosialister har furmet ut at andssvaJce, kr0plinger , uhelbre-
delig syke koster sarnfundet for meget. I stillhet er en liel del slike
f0rt fra sine pleiehjem til spesielle iius, og der ryddet av veien. De
par0rende har bar-.- fatt en kort meddelelse om af'ENplutselig er avgatt
ved d0den og liket brent av hensyn til smittefaren". Om dette har kardi-
nal Paulhaber skrevet et sfelQLig og rystende brev til den tyske justis-
minister. Vi har ennu ikke sett vare nasister handle etter dette for-
billedef men hva kan vi vente ? Da et norsk sinnssykeasyl ble rekvirert
til annet bruk, og det voldte besvsr a fa pasientene anbra,gt} uUtalte en
av ministrene :"Det kunne vsret ordnet pa en enklere mate." En eldre
sykdame som presenterte raelkeattest fra sin lege> ble pa rasjonerings-
kontoret awist med bemerkn ngen:" Vi har ingen interesse av a f0 pa
gexile damer."

VI. Hvordan ser nazismen pa det sjette bud : du skal ikke bryte
ekteskapet b©dr4Ap§u4i©^-?-Jiang© norske-Jui-JQ-enjae--_en_-be±ydelig viten-
skapsms.nn som er gift med en like betydelig kvinne a.v ikke helt arisk
a,vstamning. Kan ble tilbudt a. beholde sin professorstilling^a betingele
av at han oppl0ste silt ekteskap. De er nu fareg^reyx'xjmiwxfrfcai; smmen i Amerika.
-- Der finnes adskillige tyskere som ikke far innga ekteskap med den
de har kjsr, fordi ekteskap mellom tysker og ikke-arier er strengt for-
budt. En slik forlovelse holdes d0dsens hemmelig, da partene utsettes for
den strengeste straff GIB forholdet oppdeiges. — Soldatene skal ha barn
enten det skj er i eller utenfor ekteskap. Politisjefen Himinler opp-
fordret 9. oktober 1939 de tyske kvinner :" Utenfor grensen av ka,nskje
n0dvendige lover sg,sedvaner og synspunkter ma det na bli den store opp-
gave for tyske kvinner og unge piker av godt blod at de , ikke i lett-
sindighet, men i dypeste alvor blir m0dre til barn av soldatene som drar
i krigen"-- Gjennom Gesundheitsmerkblatt 4 som er innlegg i den tyske
soldatboken oppfordres de tyske soldater av hensjtn til egen oglandets
styrke a s0ke omgang med kvinner, bade hjemme og i de okkuperte land
hvor r« seblanding ikke er til hinder for dette. Dette er livsviktig. Opp-
fordringeu slutter slik :"I rasebeslektet utland d v s de skandinaviske
land,Holland og Flandern er det ikke sp0rsmal om blods- og rasefremmede
blandinger. Sold ten kan her, uten falsk hensynsfullhet opprettholde for
seg og sitt folk sin mannskraft, idet han ikke lar den ga til grunne."
Vi minnes hvordan Terboven ijs sin f0rste store tale til det norske folk
tok under sin spesielle beskyttelse de t0ser som fremmer Nazismens
krigsmal ved a menge deg med de tyske soldater og fa barn med dem.

VII. Det syvende bud sier at du skal ikke stjele. At dette bud er
blitc krenket har mange nordme, n selv fatt erfare. Samfunnet er blitt
bestjalet, og enkeltpersoner har ogsa raistet det de eier : hus, formue,
piggtrad,h0y,matvarer,ryggsekker, ulltepper,telt. Til undskyldning vil
noen si : en kan ikke ta det sa n0ye med budebe , dette er krigens lov.
Overfor cet okkuperte la_nd har okkupasjonsmakten plikter i f0lge Haager-
konvensjonen, som llazistene ofte pa: har paberopt seg, og soja bade Tyskand

og Kotge har undertegnet. Bland disse er plikten til a r
privateiendom.


