
En natt i januari 1945 radades åter hundratals judiska kvinnor, män och barn
upp vid Donaus strand i Budapest. Sammanbundna två och två sköts de
av de ungerska Nazisterna (Pilkorsarna) i huvudet för att sedan slängas 

i floden. Plötsligt dök Raoul Wallenberg upp. Han argumenterade 
outtröttligt med mördarna för att slutligen ta med sig de åter-  

stående femtio levande människorna till tryggheten.

Budapest stad reste detta monument på platsen år 2005.



Med denna broschyr …

vill  jag presentera  min föreläsning om Raoul Wallenbergs gärning som 
modell för att bekämpa det som ryms mellan mobbing och folkmord.

Ben Olander



Mobbing
Endast några dagar efter det jag börjat skolan vid sju års ålder blev jag 
vittne till  mobbing. Man skulle kunna tro att det i Sverige år 1957 inte 
fanns så många människor att mobba eftersom vårt land på den tiden var 
ett  homogent samhälle i den bemärkelsen att  i stort  sett  alla av oss var 
födda i  Sverige.  Invandrings-  och flyktingvågorna som präglat  Sveriges 
sena 1900-talshistoria hade inte tagit sin början. 
     

Men sanna mina ord! Många gav sig anledning 
att  mobba och trakassera  medmänniskor  även 
på  den  tiden.  Så  fort  någon  inte  passade  in 
kotteriets  fålla  var  mobbingens  svarta  ansikte 
framme. Mobbas kunde den som inte kom från 
”hembygden”, eller den som hade något utmär-
kande anletsdrag eller var drabbad av övervikt. 
Var man jude eller  judinna endast 12 år efter 
det att de allierade stormat in i förintelselägren 
var risken stor att man blev utsatt för glåpord 
på svenska skolgårdar.

Aldrig igen!
Ända  sedan  1945  har  vi  om och  om igen  beträffande  Förintelsen  hört 
orden ”aldrig igen”. Vi är överens om att  aldrig glömma att  människor 
under nazisterna förintades för att  de hade en avvikande åsikt  eller  tro, 
vägrade  bära  vapen,  var  handikappade  eller  ansågs  vara  av  en  ”lägre 
stående” ras. Judarna var de som drabbades värst av nazisternas Förintelse. 
Under endast några år mördades 6 miljoner judar.

Trots att vi åter och åter igen fått höra orden ”aldrig igen”, har massmord 
liknande det vi såg under Förintelsen inträffat flera gånger. Sedan andra 
världskrigets slut har massmord skett  i Kambodja, Irak, Rwanda och på 
Balkan. Räknar vi dessutom antalet massmördade människor i lägre tal än 
i hundratusental, finner vi än fler exempel på så kallad ”etnisk resning” 
sedan andra världskriget.

Gemensamt  för  folkmorden  är  att  de  börjar  med  lögner  om de  utsatta 
människorna.  Lögnerna övergår  i  mobbing.  Om mobbingen organiseras 
under obskyra politiska syften kan den snabbt och okontrollerat leda till 
folkmord. Om vi lovar oss att ”detta aldrig får ske igen” måste åtgärderna 
börja här och nu. De måste börja hos Dig och mig. Vi kan aldrig överlåta 



åt  någon annan än oss själva att  se till  att  mobbing,  som kan följas av 
folkmord, inte inträffar. 

Att visa respekt för andra.
Musik är att kommunicera. När jag märkte att jag 
med min musik började nå ut till en större publik 
ville  jag  berätta  om  saker  jag  verkligen  finner 
angelägna.  Den viktigaste  uppgiften vi  människor 
står inför, för att undvika nya folkmord, är att lära 
oss  att  visa  respekt  för  andra.  Kampen  mot 
mobbing (och folkmord) måste börja här och nu – 
och med Dig och mig.

Raoul Wallenbergs modell
Av en ren tillfällighet,  och tack vare klarsynta vuxna i  min omgivning, 
blev jag redan vid sju års ålder presenterad för Raoul Wallenbergs gärning 
och kamp mot mobbing och folkmord.  Ända sedan dess har minnet  av 
hans gärning givit mig hopp och stått som en modell för hur vi alla kan 
bekämpa ondskan. 
     
Trots att Raoul Wallenberg handlade 
i det stora och därmed lyckades rädda 
tusentals människor har han visat oss 
att Du och jag kan börja i det lilla – 
här  och  nu.  Vi  kan  alla  förhindra 
mobbing och folkmord genom att var 
och en av oss praktiserar det som var 
grunden till  Raouls handlande: Visa 
respekt, lära känna andra människor, 
ställa upp för den som förtrycks och 
ha  modet  att  ingripa.  Man  brukar 
säga om Raoul Wallenberg ”En man 
kan  förändra  världen”.  Jag  föredrar 
att  utvidga  beskrivningen  av  hans 
stora  gåva  genom  att  säga  att  han 
visade oss att ”var och en av oss kan 
förän-dra världen”.



Musik är att kommunicera.
Under 2004, då jag började bli en av Sveriges Radios mest spelade artister, 
ville  jag uppfylla  en dröm,  nämligen den att  skriva och spela  in  några 
sånger  inför  60-årsminnet  av  Raoul  Wallenbergs  bortrövande  av 
Sovjetryska  militärer  den  17  januari  1945.  Janne  Bark  och  Mats  MP 
Persson ställde upp med glöd som medmusikanter och producenter. 
     
Den första presentationen av 
sångerna  skedde  i  TV 4  av 
Janne Bark och mig den 17 
januari  2005.  Det  blev  en 
oförglömlig morgon, framför 
allt  för  att  Raoul  Wallen-
bergs syster, Nina Lagergren 
var  med  för  att  berätta  om 
sin  bror  och  om  hennes 
livslånga kamp för att få hem 
honom.

Trots att sångerna ofta spelades på radio och TV under våren och som-
maren  2005  blev  det  snart  åter 
alltför tyst här i Sverige om Raoul 

Wallenberg  och  hans 
gärning.  Detta  samtidigt 
som  vi  upplever  hur 
antisemitism och mobbing 
tilltar i vårt relativt välmå-

ende samhälle. Ställd inför detta faktum lovade jag mig själv våren 2005 
att använda mina möjligheter att nå ut genom att minst en gång i månaden 
gå ut i skolor, till universitet och till företag för att berätta om Förintelsen, 



Raoul Wallenberg och om hur vi var och en kan bekämpa det som ryms 
mellan  mobbing  och folkmord.  En modell  för  denna  vår  gemensamma 
kamp är den som Raoul givit oss: Att visa respekt, omtanke samt viljan att 
ställa  upp  för  sina  medmänniskor  med  mod  genom  att  ingripa  vid 
oförrätter.
    
Det som ryms mellan mobbing och folkmord
Att prata om Raoul Wallenbergs gärning är oerhört inspirerande. Det är ett 
av de få sätt på vilket man kan närma sig Förintelsen med känslor av hopp 
och tillförsikt. Raoul Wallenberg och hans medarbetare vid den svenska 
legationen i Budapest var dessutom en av de få ljuspunkterna i Sveriges 
agerande under Andra världskriget. Trots detta ser många i vårt land det 
som  ”obekvämt”  att  tala  för  mycket  om  Raoul  Wallenberg.  Denna 
inställning är något som inte bara rent praktiskt hindrat mig från att nå ut 
och prata om hur vi kan bekämpa ondskan. Den har också förbryllat, och i 
viss mån, förargat mig. Framför allt har den stärkt mig i min övertygelse 
att det är viktigt att bevara minnet av Raoul Wallenbergs heroiska insats 
för att vi gemensamt skall kunna bekämpa det som ryms mellan mobbing 
och folkmord.

Föreläsningarna
Framförandet är en timme långt och innefattar  bildspel,  föreläsning och 
sång. Då jag talar i skolor föredrar jag att göra framförandet i en fylld aula 
och hoppas att det följs upp med diskussion under lektionstid. 

Musik-CD och informationshäfte
Som stöd för framförandet har jag skrivit ett informationshäfte om Raoul 
Wallenbergs insatser med en inledande kort beskrivning av Förintelsens 
uppkomst  och  förlopp.  Informationshäftet  ligger  tillsammans  med  Cd-
skivan på vilken sångerna är inspelade. Häftet och sångerna är tvåspråkiga 
då alla texter presenteras på svenska och engelska. 

Samarbetspartners
Föreläsningarna  är  politiskt  och  religiöst  obundna.  Min  strävan  är  att 
sprida kunskap om humanitära principer.  Trots att  jag gör detta på eget 
initiativ  och  med  egna  medel  finner  jag  ett  stort  stöd  av  Föreningen 
förintelsens  överlevande  i  Stockholm,  The  International  Raoul 
Wallenberg Foundation och The Raoul Wallenberg Committee of the U 
S i  New  York,  Levande  historia,  Göteborgs  Kommun,  the Jerusalem 
Working Group och inte minst i familjerna Lagergren och von Dardel.



Priser/kostnader
För föreläsningarna  debiterar  jag inget  gage.  Jag ber  istället  arrangören 
skänka  en  summa  som oavkortad  går  till  min  stiftelse  som finansierar 
ungdomars studieresor till bl.a. Auschwitz. Bankgironumret är 372 - 1867
     Jag lämnar i samband med föreläsningen några exemplar av CD och 
häfte  till  värdinstitutionens  bibliotek.  I  det  fall  denna  önskar  köpa 
exemplar  av Cd:n med informationshäfte  till  åhörarna är självkostnads-
priset 15:- plus mervärdesskatt. 
     Det går också att gratis ladda ner sånger och texthäfte på min hemsida 
www.ben-olander.com     

Kronologisk lista över föreläsningar
För att Du skall kunna avgöra om föreläsningen kan passa just Din organisation listar 
jag  nedan  löpande  de  institutioner  på  vilka  jag  gjort  föreläsningar  kring  Raoul 
Wallenberg och Förintelsen sedan våren 2005. Längst ner listas de föreläsningar som 
är bokade i framtiden.

Tidpunkt Institution Typ av institution 
Mars 05 R. W. Academy for Young Leaders, Göteborg Gymnasieskola
April 05 Förenade Well Kappa AB Företag
April 05 Plönningegymnasiet, Halmstad Gymnasieskola
Maj 05 Lidingö kyrka Församling
Maj 05 Djursholms Gymnasium Gymnasieskola
Maj 05 R.W. Academy for Young Leaders, Stockholm Gymnasieskola
Sept 05 R.W. Academy for Young Leaders, Stockholm Gymnasieskola
Okt 05 Smurfit Kappa AB Företag
Nov 05 Walterska Gymnasiet, Halmstad Gymnasieskola
Dec 05 Norregårdsskolan i Växjö Gymnasieskola

Jan 06 Immanuelkyrkan, Stockholm Församling
Feb 06 The Raoul Wallenberg School, Brooklyn Grundskola
Feb 06 United Nations, New York Fredsorganisation
Mars 06 The John Lindsey Wild Cat Academy, N.Y. Gymnasieskola
Mars 06 Meridi School, New York Gymnasieskola
Mars 06 Colombia University, New York Universitet/Gymnasieskola
Maj 06 Smurfit Kappa AB Företag
Maj 06 Harplinge församling Församling
Juli 06 Söndrums/Wapnö församling Församling
Aug 06 Judiska Fredslogen, Stockholm Diskussionsgrupp

Aug 06 Folkpartiet i Göteborg Politiskt parti
Sept 06 Raoul Wallenbergsgymnasiet, Bromma Gymnasieskola
Sept 06 Stockholms Universitet Universitet/Diskussionsgrupp
Okt 06 Teaterstudio Lederman, Stockholm Teater/Egen uppsättning
Okt 06 Hagagymnasiet, Borlänge Gymnasieskola
Okt 06 Maximteatern i Borlänge Teater/Egen uppsättning
Nov 06 The Yeshiva Torah School, Long Island Grundskola
Nov 06 Svenska kyrkan på Manhattan Församling
Nov 06 The Royal Bachelors Club, Göteborg Herrklubb
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Dec 06 Föreningen Förintelsens Överlevande Diskussionsgrupp

Dec 06 Judiska vänföreningen i Stockholm Diskussionsgrupp
Jan 07 RIA-gården i Halmstad Rehabeliteringshem
Jan 07 Rödeby skola, Karlskrona Gymnasieskola
Jan 07 Borlänge Kommun Kommun/Offentlig plats
Jan 07 Wasabryggeriets vänner, Borlänge Teater/Egen uppsättning
Feb 07 Halmstads församling Församling
Feb 07 Åsa gymnasium Gymnasieskola
Feb 07 Åsa Föräldrarförening Föräldrarförening
Mars 07 R.W. Academy For Young Leaders, Göteborg Gymnasium/Diskussionsgrupp
Mars 07 Halmstads Teater, Figarosalen ”Livets triumf” Teater/Egen uppsättning

April 07 Smurfit Kappa Företag
Maj 07 R.W. Academy For Young Leaders, Stockholm Gymnasium/Diskussionsgrupp
Maj 07 Göteborgs Kommun Kommun
Oct 07 The Swedish American Institute, Minneapolis Invandrarförening
Nov 07 The Gustav Adolphus University, Minneapolis Universitet
Nov 07 Svenska kyrkan på Manhattan Församling
Nov 07 SAR Yeshiva-skolan på Bronx Gymnasieskola
Nov 07 Halmstads församling Församling
Feb 08 Pensionärsuniversitetet, Halmstad Bildningsorganisation
Feb 08 Lilla Akademin, Stockholm Gymnasieskola

April 08 American Swedish Institute, Fargo North Dakota Invandrarförening
April 08 The Robert H. Jackson Center, Jamestown, N.Y. Center för Nurnbergrättegången
Maj 08 Simlångsdalens hembygdsförening 1:a-majtal, Simlångsdalen
Juni 08 Tullhusparken, Dalarö Nationaldagstal
Okt 08 Föreningen ”Livgivande företag”, Stockholm Förening för företagare
Okt 08 Teaterstudio Lederman/Stockholms lic. guider Egen uppsättning
Dec 08 The Executive Club, Halmstad (Halmia) Ledarskapsförening
Jan 09 Göteborgs guideklubb Ledargrupp
Jan 09 The Inner Wheel Ledargrupp för kvinnor
Jan 09 Rotary, Svea, Halmstad Ledargrupp

Jan 09 Avibo Seniorboende
Mars 09 Göteborgs Samskola Gymnasieskola
Mars 09 Sällskapet, Stockholm    Herrklubb
Mars 09 Graetz School, Tel Aviv, Israel    Grundskola
Maj 09 Lions Club, Göteborg Välgörenhetsorganisation
Juni 09 Harplinge församling Kristen församling
Sept 09 ABF. Halmstad Studiegrupp
Okt 09 Inner Wheel, Båstad Ledargrupp för kvinnor
Okt 09 Karl XI:s servicehus, Halmstad Studiegrupp för vuxna
Okt 09 Kuggaviksgården, Åsa Studiegrupp för vuxna

Okt 09 Hallands bildningsförund Bildningsorganisation
Nov 09 Fagerreds Hembygdsgård Studiegrupp för vuxna
Nov 09 Halmstads sekreterarförrening Yrkeskårgrupp
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