
SCHINDLER'S LIST 
 

Hela världen känner till Oskar Schindlers hjältemod tack vare Steven Spielbergs rörande film 
”Schindler's list”. Han lyckades med hjälp av sin lista rädda 1 100 judar från döden. 
 
Vida känd blev också den japanske vicekonsuln i Kaunas (Litauen), Chiune Sugihara. Han ordnade 
visum åt judar, så att de genom Sovjetunionen kunde ta sig till Japan och sedan därifrån till andra 
länder framför allt till USA. Detta räddade dem undan döden. Hillel Levine skrev boken ”Vem är ni, 
Herr Sugihara”, som berättar om hans hjältemodiga gärning. Enligt Levines undersökningar 
hjälpte Sugihara 10 000 judar att fly undan döden. Den portugisiske konsuln Aristides de Sonsa 
Mendes i Bordeaux (Frankrike) räddade också 10 000 judar. De regeringar som dessa personer 
arbetade för uppskattade inte vad de gjorde. Tvärtom degraderades de. Men de som räddades 
glömde aldrig sina välgörare och efter kriget hjälpte de dem på alla sätt. 
 
Man vet att enskilda esperantister försökte rädda judiska vänner. Man kan i boken ”Kaos i 
Budapest”, som skrivits av Nina Langlet, läsa om den storartade gärning Valdemar och Nina 
Langlet utförde. Han var professor i svenska språket vid Budapests universitet. 1944 blev han chef 
för Svenska Röda Korset där. Detta gav honom och hans hustru möjlighet att rädda tusentals 
judar. I Stockholm har både en gata och en skola namnet Langlet. Paret Langlet liksom de tidigare 
omnämnda hjältarna har hedrats med omnämnandet ”Rättfärdiga människor bland världens 
folk”. De har också blivit hedrade genom att utnämnas till hedersmedborgare i Israel. 
 
IRENA SENDLEROWAS ROLL 
 
Man kan knappt föreställa sig att världen idag i så liten omfattning känner till denna ödmjuka 
kvinna, som utmärkt sig genom ett obeskrivligt hjältemod, nämligen Irena Sendlerowa. Hon 
räddade 2 500 judiska barn ur Warszawas getto. Det är befogat att kalla henne ”Förintelse-
barnens moder”. Irena Sendlerowa härstammar från en familj med patriotiska rötter, som alltid 
kämpade för Polens självständighet. Hon uppfostrades i en miljö, där kamp för social rättvisa var 
en självklar sak. Hon berättar att hon av sin far ärvt övertygelsen att människor är onda eller goda 
oavsett dess härkomst, nationalitet eller religion, och att man alltid ska hjälpa dem som håller på 
att gå under. 
 
Hon studerade filologi vid Warszawas universitet. 1931 gifte hon sig med en studiekamrat 
Mieczyslaw Sendler. I sitt yrkesliv ägnade hon sig inte åt filologi utan arbetade hela livet med 
socialt arbete. Hösten 1939, när nazisterna ockuperade Polen var den judiska befolkningen i Polen 
skyddslös. Hösten 1940 stängdes de in i Warszawas getto. Deras öde skulle vara att dö av hunger 
och sjukdomar. I juli 1942 började man transportera bort invånarna i gettot bl.a. till förintelse-
lägret Treblinka. 
 
Redan från och med de första dagarna av ockupationen ägnade sig Irena Sendlerowa åt 
verksamhet som bröt mot lagen. Hennas målsättning var att hjälpa judarna från komplett 
förintelse. En grupp polacker som ville hjälpa till utnyttjade det faktum att tyskarna var väldigt 
rädda att smittas av tyfus. Därför fick polackerna gå in i gettot för att kontrollera hälsoläget där. 
Irena Sendlerowa var en av de första som anmälde sig hos Hälsoförvaltningen. Det gjorde det 



möjligt för henne att fritt gå in i gettot för att distribuera mat till de hungrande och framför allt för 
att föra bort barnen från gettot så att deras liv kunde räddas. Det krävde en otrolig 
uppfinningsrikedom och organisationsförmåga och risk för livet. Man bör tänka på att hon vid 
krigets början bara var 29 år gammal och hade egen familj. Först samarbetade hon bara med fem 
frivilliga. Sedan växte antalet till 10 och till slut till 20 personer. Situationen var otroligt svår, den 
tycktes nästan omöjlig. Först måste man finna föräldrar, som var beredda att överlämna sina små 
barn till ”främmande okända personer”. Det hände att föräldrarna hade olika idéer om saken. De 
ville ha garantier att barnen skulle överleva, vilket ju inte gick att garantera. Sedan måste man 
finna ut ett sätt att föra bort barnen ur gettot som var isolerat genom höga murar och taggtråd. 
Tyska soldater stod också vakt kring gettot. Barnen och de som förde bort dem hotades med 
döden om de tillfångatogs. 
 
HENNES GÄRNINGAR 
 
De små barnen, som ofta bara var några månader gamla, sövde man med medikament och förde 
bort dem i sjukvårdens kärror i säckar eller små lådor med hål i som om de vore avlidna i tyfus. De 
äldre som också var nedsövda förde man bort i en gömd låda med morgonens första spårvagn, 
som alltid kördes av samma person. Utanför gettot tog personer som väntade på dem hand om 
dem. De andra som var äldre fördes ut genom en kyrka eller en domstol som hade två in- och 
utgångar, en i gettot och en på den ariska sidan. Ytterligare andra förde man bort genom kanaler 
eller i arbetsbrigader, som arbetade utanför gettot. 
 
Men det var bara början… Nu var det nödvändigt att på olika sätt beroende på om barnet hade 
”ett bra utseende” förbereda dem för livet på den ariska sidan. De måste lära sig en ny 
levnadshistoria. Några barn protesterade envist, för de ville ha kvar sina gamla namn, de grät när 
de nya ”föräldrarna” envist upprepade ”du heter inte Icek utan Jacek, du heter inte Rachel utan 
Roma” och förklarade att ”vi har ju sådana namn…”. Ibland behövde man undervisa barnen i 
polska språket, för hemma hade de alltid talat jiddisch. Det var nödvändigt att lära sig kristna 
böner. På några barn måste man ändra utseendet t.ex. färga håret ljusare. Detta ägde rum i 
”Familjernas Snabbhjälp”. Efter denna besvärliga förberedelse lämnades barnen över till noga 
utvalda familjer, men framför allt till kloster på olika ställen i Polen. Allt detta ombesörjde Irena 
Sendlerowa, under täcknamnet, Syster Jolanta. Med hopp om att kanske några av 
familjemedlemmarna till de gömda barnen skulle överleva nazi-mardrömmen uppfann hon och 
ordnade ett värdefullt registersystem för dem. På små pappersbitar av silkespapper bredvid deras 
verkliga namn noterades deras nya namn och de platser dit de lämnats. Detta kartotek placerades 
i två glasburkar, som först gömdes i hennes hem och sedan grävdes ner i trädgården hos hennes 
medarbetare. Efter kriget överlämnade Sendlerowa denna dokumentation till ordföranden i 
Judiska Centralkommittén i Polen. Sedan deponerades den i Israel, men den hjälpte tyvärr endast 
få familjemedlemmar att återfinna sina barn. Andra placerades i hem för föräldralösa barn eller 
placerades i familjer i eller utanför Polen.  
 
Irena Sendlerowa började sitt hjälparbete helt spontant på eget initiativ utan någon som helst 
materiell hjälp. På hösten 1942, när tyvärr de flesta av de polska judarna redan var utrotade, 
skapades ”Rådet för hjälp till judar” under namnet Zegota. Inom dess ramar ledde hon 
avdelningen för barn. Nu lämnade den polska regeringen med säte i London finansiell hjälp till 



denna verksamhet. Sendlerowa lämnade även hjälp till de familjer som gömde barnen. 1943 efter 
det att någon anmält henne arresterades hon av Gestapo, den hemliga polisen, och hon fick 
tillbringa tre månader i det ökända fängelset Pawiak. Genom sina grymma undersökningsmetoder 
ville Gestapo utröna detaljerna i hennes verksamhet, särskilt angående var de gömda barnen 
befann sig. Hon höll ut, avslöjade ingenting, men enligt nazisternas domstol dömdes hon till 
döden. Hennes namn återfinnes till och med på affischer som hängdes ut i Warszawa över dem 
som skjutits till döds. Det hände, som hon säger, en rad av mirakel. På grund av att man 
värderade henne så högt beslöt Zegotas ledning att man skulle använda alla möjligheter, till och 
med mutor för att rädda henne. Därför lät den officer som ”sköt henne till döds” henne få 
möjligheter att fly under transporten till avrättningsplatsen. Sendlerowa måste byta namn och 
bostad, men hon fullföljde sin verksamhet under hela den tyska ockupationen. 
 
Efter kriget hörde denna fantastiska hjältinna inte till de människor som hedrades av den polska 
Folkrepublikens regering. Det hade att göra med den dåvarande negativa hållningen till Zegota, 
inom vilken hon bedrev sin verksamhet. Irena Sendlerowa fortsatte professionellt sin 
skyddsverksamhet genom att i stor skala anordna hem för föräldralösa barn och för gamla. De 
räddade glömde inte sin Hjälpare och hon var alltjämt omgiven av uppskattning och kärlek.  
 
1965 hedrades hon med medaljen ”Kämpar för rättvisa mellan folken i världen”. Först under 
senare år hedrades hon av polska staten. I november 2001 hedrades hon med 
”Kommendörskorset med stjärna av det återfödda Polen” och i juni 2002 fick hon Ecce Homo-
orden. 
 
INTERNATIONELLT ERKÄNNANDE 
 
1999 hände något otroligt. Fyra elever från Union Town (Kansas, USA) informerade sin 
historielärare, Norman Conrad, att de funnit information om en polska, Sendler, som hade räddat 
2 500 dödsdömda barn från döden under Förintelsen i Polen. Läraren trodde att det rörde sig om 
ett skrivfel och att det antagligen rörde sig om Oskar Schindler, men han räddade ju inte 2 500 
barn, utan 1 100 vuxna judar. De 13–14-åriga flickorna Elizabeth Cambers, Megan Stewart, Sabina 
Coons och Janica Underwood framhärdade med sin upptäckt, och baserat på det insamlade 
materialet skrev de samman en rad scener, som de arbetade samman till ett skådespel, som till 
att börja med bara var tio minuter långt, men som sedan förlängdes. År 2000 fick deras skådespel 
pris i ”Den historiska tävlingen i USA”. När priset delades ut sade borgmästaren i Kansas City bland 
annat ”Jag hedrar Irena Sendler för hennes mod och hjältemod under tiden för Förintelsen. Det 
som hon gjorde bör aldrig glömmas. Jag förklarar den 10:e mars 2002 för Irena Sendlers Dag i 
Kansas City, Missouri”. De driftiga flickorna framförde sitt skådespel 100 gånger i USA och Kanada 
i skolor, kyrkor, välgörenhetsorganisationer och kulturcentra. De framförde även sitt skådespel 
under besök som de gjorde i Polen 2001 och 2002. Då ägde det också rum ett rörande möte 
mellan Irena Sendler och flickorna, som medverkat till att nästan hela världen kom att känna till 
hennes hjältemodiga verksamhet. Allt detta hände på grund av amatörskådespelet ”Liv i en 
glasburk”! 2003 slutade flickorna skolan och reste iväg åt olika håll, för att fortsätta sina studier. 
Men deras yngre skolkamrater fortsätter att framföra skådespelet. 
 



Irena Sendlerowa anser sig inte vara en hjältinna. Hon säger att hon bara gjorde det som var 
nödvändigt att göra. Enligt henne är de verkliga hjältarna de som genom otrolig styrka fortsätter 
att kämpa för Livet; alltså de offer som är instängda i obeskrivbara förhållanden i eller utanför 
gettot. Hon motsäger bestämt den uppfattning som en del har, att judarna lät sig föras till döden 
utan att protestera. Enligt henne är deras hjältemod ojämförbart. Irena Sendlerowa bryr sig inte 
om hedersomnämnanden. Trots alla upplevelser, även tragedier i familjen; två av hennes söner 
dog och hon själv har en allvarlig sjukdom som gör det omöjligt för henne att röra sig, förblir hon 
en ödmjuk kvinna, som utstrålar godhet. Hon ombesörjer fortfarande sina skyddslingar. För några 
år sedan gjorde hon ett upprop till judarna i världen att de skulle bygga ett vårdhem för hennes 
”gamla barn” som till största delen är ensamma och som fortfarande lever med stigmat av 
mardrömmen, som aldrig går att bli fri från. 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Men i världen råder fortfarande orättvisa, som främst drabbar de oskyldiga barnen. Därför behövs 
det fortfarande sådana människor som Irena Sendler. Att sprida kännedom om hennes hjältemod 
måste stimulera till godhet. Därför måste man glädjas åt de senaste hedersomnämnanden som 
tilldelats henne. 
 
I mars 2002 tilldelade ”B’nai Jehudah” (Jehudas barn) henne priset ”Tikkun Olam” (För medverkan 
att förbättra världen) vid en högtidlig ceremoni i Kansas City. 
I juli 2003 tilldelade polska Kulturcentrumet i USA henne Jan Karski-priset för hjältemod och 
styrka. Den utmärkelsen var särskilt betydelsefull för Irena Sendler därför att hon tillhörde de 
människor som ledde Karski till Warszawas getto, för att han skulle se judarnas förfärande 
situation där, innan han reste till Väst med uppdraget att med ett glödande upprop tillkalla hjälp 
för att rädda resterna av ett folk som höll på att utplånas. Vid prisutdelningen framträdde 
Världsorganisationen för Förintelsebarnen och de fyra eleverna från Union Town. Den 23 oktober 
2003 överlämnades priset vid en högtidlighet vid Georgetown University, där Jan Karski var 
professor. Det mottogs i pristagarens namn av ordföranden i Förintelsebarnens organisation i 
Polen. Hustrun till Polens president var också närvarande vid högtidligheten. 
 
I november 2003 följde en annan utmärkelse. Denna gången var det Polens president som 
tilldelade henne den förnämsta polska orden ”Den vita örnen”. Bland många förnäma gäster 
befann sig även Israels ambassadör i Polen. Han hade också räddats undan Förintelsen. 
 
Irena Sendlerowa har blivit berömd på grund av alla dessa utmärkelser. I Polen producerar man 
en dokumentärfilm om henne. I USA arbetar man med inspelning av en heltimmasfilm om henne 
vid en känd TV-kanal. Många artiklar har skrivits om henne. I ett av sina brev till ”Kvartetten 
Sendlerowa”, som teatergruppen i USA kallas har hon skrivit: ”För att världen ska bli bättre, är det 
nödvändigt med kärlek och tolerans mot alla människor oavsett ras, religion och nationalitet”. 
 



Jag har haft lyckan att för några år sedan lära känna Irena Sendler och njuta av hennes godhet. 
Genom denna artikel vill jag hedra henne och förstärka goda krafter i världen. Detta liksom 
erkännande av människovärde utgör även kärnpunkten i esperantorörelsen. 
 
Zofia Banet-Fornalowa 
 
 
Zofia Banet-Fornalowa, bosatt i Warszawa, judinna och övergivet barn under kriget. Hon har hela 
sitt liv arbetat för rättvisa, människovärde och tolerans bl.a. genom esperantorörelsen i världen. 
Hon och Kerstin Rohdin är vänner sedan många år och de har samarbetat för tolerans och 
människovärde. 
 
Artikeln är översatt från esperanto från en internationell esperantotidskrift, MONATO, av  
Kerstin Rohdin  
 


