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FÖRRA ÅRET STARTADE riksdagsle-
damöter från olika partier ett 
nätverk mot antisemitism. Den 
26 maj i år arrangerade SKMA 
tillsammans med nätverket ett 
seminarium i riksdagen om 
antisemitism i Sverige och Eu-
ropa idag.

SKMA:s ordförande Willy Sil-
berstein och Elisabeth Svantes-
son, M, inledde. Henrik Bach-
ner, idéhistoriker och medlem i 
SKMA, föreläste om den samtida 
antisemitismens framträdande-
former, politiska kontexter, ut-
bredning och konsekvenser. 

Seminariet avslutades med en 
frågestund och diskussion som 
leddes av Magnus Manhammar, S.
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Läs på, MP!
”Att kritisera den 
israeliska regering-
ens politik är helt 
i sin ordning. Men 
alla som kan något 
om antisemitism 
vet att Israel ofta 
fungerar som en 
projektionsyta för 
nutida antisemi-
tism. Den som inte 
vill trilla dit ser 
till att läsa på och 
inhämta kunskap... 
För Miljöpartiet, 
som traditionellt 
rymt många Isra-
elkritiker, borde 
detta vara särskilt 
angeläget.

När partivete-
ranen Per Gahrton 
yrar om att Israel i 
själva verket ligger 
bakom Mehmet 
Kaplans fall säger 
det förmodligen 
mer om Gahrton 
än om Miljöpartiet. 
Men för språkrören 
finns ändå bara 
en sak att göra: ta 
tydligast möjliga 
avstånd, visa noll-
tolerans.

Sådana kon-
spirationsteorier 
är lika obehagliga 
som skadliga. [...] 
De understödjer 
klassiska antise-
mitiska idéer om 
en judisk världs-
konspiration.”

Peter Wolodarski
DN 24/4 2016

SKMA i riksdagen

VID EN GALA för Syriens barn i Malmö den 28 april 
framträdde den saudiske imamen Salman al-
Ouda. al-Ouda, som beskrivs som salafist och 
som sägs ha utgjort en av Usama bin Ladins 
tidiga inspirationskällor (han tar idag avstånd 
från al-Qaida), är bland annat bekant för sitt 
antisemitiska och homofoba budskap. 

al-Ouda hävdar till exempel att judar har en 
ondskefull mentalitet och upprepar den uråld-
riga anklagelsen om judiska ritualmord. Han 
beskriver Förintelsen som ”en myt av enorma 
proportioner”. 

Bakom inbjudan till Malmö stod bland annat 
Syriska föreningen som leds av MP-politikern 
Kamal al-Rifai. ”Vi bjöd in honom för vi ville ha 
en imam som inte är extremist”, förklarade al-
Rifai i Sydsvenskan 27/4. Inbjudan mötte kritik 
från många håll, däribland från Bejsat Becirov 
som leder Islamic Center i Malmö. Efter att 
stark kritik även kommit från företrädare för 
MP i Skåne meddelade al-Rifai att han tagit 
”time out” från politiken. 

Antijudisk imam  
talade i Malmö

RUNT 300 PERSONER deltog i nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsens 
(NMR) demonstration i Borlänge 
den 1 maj. 
NMR har en-
ligt Expo efter 
att Svenskar-
nas parti lades 
ned 2015 blivit 
den centrala 
aktören i den 
svenska vit 
maktvärlden.

Parollen för 
nazisternas 
de monstration 
var ”Kamp 
mot storfinans 
och folkförrädare”. I tal hetsades 
mot ledande politiker, invand-
rare och judar. Antisemitismen 
utgör ett fundament i Nordiska 
motståndsrörelsens ideologi och 
propaganda. Enligt Expressen 
(1/5) beskrev organisationens 

ledare Simon Lindberg i sitt an-
förande världen som kontrollerad 
av judar. 

Nazistmarschen möttes av mot-
demonstranter. Försvarsminister 
Peter Hultqvist, som talade vid 
socialdemokraternas 1 majtåg i 
Borlänge, fördömde manifesta-
tionen och kallade nazismen en 
”svart avgrundsrörelse”.

Antinazistisk protest. 

Nazister marscherade  
på första maj
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Av medierapportering och debatt 
kan man ibland få intrycket att 
problemet med antisemitism i 
Sverige i mångt och mycket skul-
le vara isolerat till Malmö. Så är 

naturligtvis inte fallet. Fördomar och hat mot 
judar är ett samhällsproblem som manifesteras 
på många olika sätt och på olika platser.  

Antisemitism kan komma till uttryck som 
attityder och föreställningar, men också som 
handlingar. Hur många hatbrott mot judar som 
begås i Sverige varje år vet vi inte. Vad vi vet är 
hur många hatbrott med antisemitiska motiv 
som anmäls.  

Ser vi till Brottsförebyggande rådets (Brå) sta-
tistik för 2014 - den senaste rapport som förelig-
ger - så framgår att av totalt cirka 270 anmälda 
antisemitiska hatbrott så begicks 111 av dessa i 
Stockholmsområdet. Från Västra Götaland rap-
porteras 50 anmälningar, från Skåne 48, Upp-
sala 12 och Halland 10. Antalet anmälningar i 
hela landet ökade med 38 procent jämfört med 
2013. Förändringen härrör, enligt Brå, till stor del 
från «en kraftig ökning av antalet anmälningar i 
Stockholms län.»

Nu kan, som sagt, antisemitismens närvaro 
och uttryck i Sverige inte avläsas endast av hat-
brottsstatistik, men håller vi oss till den så fram-
går med all tydlighet att det inte handlar om 
ett problem knutet endast eller i huvudsak till 
Malmö utan en problematik med stor geografisk 
spridning. 

DÄRMED INTE SAGT att situationen i Malmö inte 
skulle vara allvarlig. Den är synnerligen allvarlig 
och stadens judiska minoritet är på ett särskilt 
sätt utsatt. 

En av dem som drabbats hårdast är rabbinen 
Shneur Kesselman. Han har under ett stort antal 
år gång på gång utsatts för angrepp och trakas-
serier. För första gången har nu ett angrepp lett 
till åtal och fällande dom. En ung man som i april 

förra våren från en bil skrek ”jävla jude” åt Kes-
selman, när han med sin familj promenerade mot 
synagogan, dömdes i slutet av maj för ofredande 
med hatbrottsmotiv.

Det är en välkommen dom. Men att det är den 
första av Kesselmans otaliga anmälningar - han 

uppskattar dem till minst 50 - som lett till åtal, i 
detta fall även fällande dom, är mycket nedslå-
ende. Och det säger en del om den oacceptabelt 
låga uppklarningen av hatbrott. Detta är en ut-
veckling som måste brytas! 

Hatbrott har djupgående konsekvenser, främst 
för den som utsätts naturligtvis, men också för 
den grupp som hatet riktas mot. Som Kesselman 
själv uttryckte det i Sydsvenskan 31/5:  ”Det har 
blivit ett riktigt hot, inte bara mot mig som indi-
vid utan mot den judiska gruppens möjlighet att 
känna sig trygg på gatorna.”

I DETTA NUMMER av nyhetsbrevet belyser vi ett par 
aspekter av Kaplan-affären. Det gäller bland 
annat den turkiska islamistiska rörelsen Milli 
Görüs, som den tidigare bostadsministern åter-
kommande hade samröre med. Milli Görüs har 
en lång historia av grov antisemitism, men kun-

skapen om detta liksom om andra islamistiska 
grupper som sprider antijudisk propaganda är 
bristfällig i det svenska samhället. Det oroar mig.

Jag oroas också av att medier så ofta beskri-
ver hat mot judar som påståenden om ”Israel”. 
Mathan Ravid ger i nyhetsbrevet ett illustrativt 
exempel. När den nu avgångne ordföranden i 
Muslimska föreningen i Ljungby nyligen kritise-
rades för uttalandena att ”det är judarna som styr 
världen och Sverige” och ”det judarna gör nu mot 
Palestina är värre än det Hitler gjorde mot ju-
darna” så beskrevs det i en rad olika medier som 
en kontrovers som gällde ”uttalanden om Israel”! 

I vissa fall beror denna typ av beskrivningar 
på grumligt och fördomsfullt tänkande, men jag 
tror att det många gånger också handlar om en 
djupgående okunskap om vad antisemitism är, 
var den förekommer och hur dess samtida ut-
tryck ser ut.

FÖR ATT HÖJA kunskapen bland opinionsbildare om 
antisemitism anordnar SKMA utbildningar och 
seminarier. I maj arrangerade vi till exempel ett 
seminarium i riksdagen för riksdagsledamöter 
och tjänstemän. Samarbetspartner var riksda-
gens nätverk mot antisemitism. I höstas ordnade 
vi en stor konferens för journalister, politiker, 
forskare och andra nyckelgrupper.

Det här en viktig del av vårt arbete för att före-
bygga och motverka judehat. Det vill vi fortsätta 
med och utveckla. Men det kräver resurser. 

Därför riktar jag mig på nytt till dig som tyck-
er att kampen mot antisemitism är viktig: Stöd 
SKMA! Ge ett bidrag eller bli stödmedlem! Gå 
in på skma.se eller ring 08 667 60 90. Vill du ge 
ett bidrag direkt så använd plusgiro 30 129-1 el-
ler bankgiro 861-6112. Du kan även swisha ett 
bidrag till SKMA på nummer 123 288 68 93. 

Tack för ditt stöd!
Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén  
mot antisemitism

INTE ENDAST I MALMÖ 

»Det handlar om 
en djupgående 

okunskap.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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”Israel är de största terroris-
terna och det judarna gör nu 
mot Palestina är värre än det 
Hitler gjorde mot judarna... 
Ni pratar om demokrati, 

men det är judarna som styr värl-
den och Sverige”. 

Tirader från en nazist i en hö-
gerextrem propagandakanal? Nej, 
kommentarerna är från en intervju 
i Smålänningen 21/4 med rubriken 
”Han jämför Israel med Hitler”, där 
Abdelhak Lahouaichri, ordförande 
för Muslimska föreningen i Ljung-
by, försvarade Mehmet Kaplans 
(MP) förkastliga uttalande där han 
liknade Israel vid Nazityskland. Ef-
terspelet till Lahouaichris uttalan-
den är signifikativt för hur antise-
mitism förklädd till ”Israelkritik” 
ofta uppfattas och bemöts i Sverige.

Genom åren har vi sett många 
prov på hur delar av den antirasis-
tiska rörelsen är oförmögen eller 
ovillig att markera mot judehat. 
Lahouaichri-skandalen bjöd på 
ännu ett exempel. 

Den 21/4 uppmärksammade 
Smålänningen att Muslimska för-
eningen stod bakom antirasistiska 
”Allas festival” i Ljungby. En av ar-
rangörerna, vänsterpartisten Björn 
Gullander, fick frågan om Lahou-
aichris uttalanden var antisemitis-
ka. ”Det vill jag inte uttala mig om”, 
blev svaret. Dock var det, enligt 
Gullander, ”osmart” av Lahouaichri 
”att gå ut och agera så tufft”. 

En huvudansvarig för ett anti-
rasistiskt arrangemang lämnade 
således frågan öppen om huruvida 

propaganda om en judisk världs-
konspiration och påståenden om 
att ”judarna” beter sig ”värre än 
Hitler” utgör antisemitism, och 
valde att istället beskriva yttran-
dena som ”osmarta”. Först efter att 
SKMA fördömt Lahouaichris ut-
talanden och kritiserat Gullanders 
svar tog ledningen för ”Allas festi-
val” tydligt avstånd.

DEBATTEN OM LAHOUAICHRIS uttalanden 
blottlägger också en tydlig och för 
liknande debatter vanlig tendens. 
En sökning i Mediearkivet, som till-
handahåller artiklar från över 700 
tidningar och 2300 webbkällor, ger 
en fingervisning. I skrivande stund 
ger namnet ”Lahouaichri” 86 träffar 
efter 20/4. Endast i nio av dessa re-
fereras till antisemitism eller fördo-
mar mot judar. Och endast i en mi-
noritet av dessa nio fall förklaras på 
ett tydligt sätt varför Lahouaichris 
uttalanden var antisemitiska. 

Den 22/4 spred TT nyheten att 
Lahouaichri påstår sig blivit hotad 
och därför avgår som ordförande 
för Muslimska föreningen. Snabbt 
vidareförmedlades notiser även i 
större tidningar som Aftonbladet 
och Svenska Dagbladet om hur La-
houaichri avgår på grund av hot ”ef-
ter att ha jämfört Israel med nazis-
terna”. Uttalandet om att ”judarna” 
är ”värre än Hitler” återgavs, men 
utan kommentar. Vilket förmedlade 
bilden att just detta är ”en jämfö-
relse mellan Israel och nazisterna”. 

Lahouaichris ännu mer up-
penbart antisemitiska uttalande 

om ”judarna som styr världen och 
Sverige” nämndes inte. Konspira-
tionsteorin återgavs endast i 12 av 
de 86 texterna om Lahouaichri som 
påträffas via Mediearkivet, och då 
ofta i förbigående. 

ÄVEN I SVERIGES Radios rapportering 
lyste den med sin frånvaro. SR 
hänvisade istället till ”uttalanden 
om Israel” och sände en debatt 
mellan Lahouaichri och riksdags-
ledamoten Johan Hultberg (M) 
utan att den förre en enda gång 
ställdes till svars för sina myter om 
”judarna”. Samtalet kom att kretsa 
kring Israel, och Lahouaichri drog 
bland annat den bland antisemiter 
och judehatsapologeter klassiska 
klyschan ”jag har inget problem 
med judar, bara sionister”. 

De kritiska följdfrågorna uteblev 
även på SVT Nyheters sajt, när man 
22/4 påstod att Lahouaichri hotats 
”efter att ha jämfört Israel med Hit-
ler”. Huvudpersonen själv fick lägga 
ut texten om att Israel ”måste tåla 
kritik”, att varken han eller någon 
annan muslim har något ”problem” 
med judar, samt att hans uttalanden 
”missförståtts”. 

ÄVEN I SMÅLÄNNINGEN (22/4) kunde 
Lahouaichri obehindrat posera 
som ett offer för en politiskt mo-
tiverad hetsjakt: här hette det att 
Israel är ”ett heligt land som inte 
får kritiseras” samt att man ”måste 
konvertera till judendomen” om 
man vill leva bra i Sverige. Redan 
dagen innan hade han i samma tid-

ning utan att möta kritiska frågor 
fått tala i alla muslimers namn, 
framställa sina fördomar som ”kri-
tik” och underblåsa antisemitiska 
myter om judar som en ”priviligie-
rad” grupp som det är ”förbjudet 
att kritisera”. 

Efter fyra dagars debatt slöts cir-
keln i Smålänningen (25/4). Under 
den talande rubriken ”Kritiken mot 
israeluttalande blev för mycket” för-
klarade den avgående Lahouaichri 
att han ”fört kamp mot extremis-
men”, men att han nu ”lämnar Ljung-
by åt sitt öde”. Självklara följdfrågor 
som hur ”kamp mot extremism” kan 
inkludera spridandet av antisemitisk 
propaganda ställdes aldrig.

REAKTIONERNA PÅ LAHOUAICHRIS uttalan-
den är inte unika. Hur förklara att 
fokus i debatten gång efter annan 
läggs på ”Israel” så fort ordet före-
kommer även i uppenbart antise-
mitisk propaganda? Okunskap? 
Slapphet? Något annat? 

En sak som den aktuella debat-
ten otvetydigt visar – även om det 
varit uppenbart sedan länge – är att 
den återkommande uppfattningen 
om att fördomar och hat mot judar 
identifieras, uppmärksammas och 
fördöms i högre grad än fördomar 
och hat mot andra grupper bygger 
på en myt. Det gäller även mantrat 
”så fort man kritiserar Israel anklagas 
man för antisemitism”. I själva verket 
är det tvärtom så att antisemitism 
ofta förstås, framställs, rationaliseras 
och försvaras som ”Israelkritik”.

Mathan Ravid

Oroande tendens i 
medierapportering om judehat
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I flera medier beskrevs Lahouaichris judehat som uttalanden om Israel.

Ordföranden för Muslimska 
föreningen i Ljungby luf-

tade antisemitiska uppfatt-
ningar om att ”judarna styr 

världen” och beter sig ”värre 
än Hitler”. Uttalandena för-
dömdes av SKMA. Men i en 
rad medier beskrevs jude-
hatet som ”uttalanden om 

Israel”. Mathan Ravid om en 
oroande tendens i nyhets-

rapportering och debatt.



svenska
kommittén

mot
antisemitism4

Hur ser du som ordförande för Judiska för-
samlingen i Stockholm och Judiska central-
rådet på den nuvarande situationen när det 
gäller antisemitism?
Det är inte möjligt att blunda för den antisemi-
tism som bland annat manifesteras i ett förhöjt 
hot mot judiska institutioner i Sverige. Vi har un-
der de senaste åren haft ett flertal antisemitiska 
incidenter. Vi kan också se ett tydligt samband 
mellan situationen i och omkring Israel och frek-
vensen av antisemitiska hatbrott i Sverige. 

Judiska församlingar över hela Europa har höjt 
säkerheten under senare år, inte minst som ett 
resultat av terrordåd riktade mot judiska mål i 
flera länder. Vilka sorters hot upplever svenska 
församlingar idag?
Vi vet att det finns ett förhöjt hot mot judiska 
institutioner i Sverige. Bland andra rabbin Kes-
selman i Malmö har upplevt detta som fysiska 
hot mot sin person och de judiska församlingarna 
har upplevt detta som bland annat hot och ska-
degörelse riktade mot byggnader etc. 

Judar utsätts för olika typer av hatbrott, ver-
bala såväl som fysiska. I Brå:s senaste statistik 
från 2014 framgår att ”Internet” och ”allmän 
plats” är de vanligaste brottsplatserna för an-
mälda antisemitiska hatbrott. På vilket sätt 
stöttar ni församlingsmedlemmar som utsätts 
för hatbrott och vad råder ni dem att göra?
Församlingen har alltid uppmanat de som drab-
bas av antisemitiska hatbrott att anmäla detta till 
polisen och även till vår egen säkerhetsavdelning. 
Det är viktigt för oss att få vetskap om detta och 
det är även viktigt att den statistik om hatbrott 
som publiceras varje år är så rättvisande som 
möjligt. Vi finns även tillgängliga för det fall en 
församlingsmedlem skulle behöva tala med oss 
efter att ha blivit utsatt för ett hatbrott.

Tycker du att polis och rättsväsende gör till-
räckligt för att möta hot och angrepp mot den 
judiska minoriteten? Det är ju till exempel väl-
digt få hatbrott som klaras upp.
Exakt, det är otroligt få antisemitiska hatbrott 
som klaras upp. Under åren 2013 och 2014 polis-
anmäldes exempelvis 101 antisemitiska hatbrott i 
Skåne län. Vad jag vet klarades ytterst få om ens 
några av dessa brott upp. Onekligen ett underbe-

tyg åt polisen. Det är otro-
ligt viktigt att polisen tar 
dessa brott på större all-
var. Lagstiftaren har gjort 
sin del genom att ange att 
hatbrott ska vara en för-
svårande omständighet. 
Men det tjänar inget till 
om inte polisen gör mer. 
Det är dock glädjande att 
det första åtalet för alla de 
hatbrott som rabbin Kes-
selman utsatts för nu prö-
vats av Malmö tingsrätt 
och lett till fällande dom. 
Domen rör ett fall av ofre-
dande som begicks i fjol.

2013 presenterade EU:s 
organ för grundläggande 
rättigheter, FRA, en rap-
port om upplevelser och 
erfarenhet av antisemi-
tism i åtta EU-länder, 
däribland Sverige. En-
ligt rapporten känner 
sig många svenska judar 
otrygga och är rädda för 
att visa sin judiska iden-
titet. Är det något ni märker av och är den 
upplevda otryggheten och rädslan motiverad, 
enligt din bedömning?
Vi märker absolut av att det finns en oro bland 
våra medlemmar. Det finns många som känner 
sig otrygga och det förekommer diskussioner 
bland vissa medlemmar om att lämna Sverige. 
Jag skulle dock vilja påstå att de allra flesta av våra 
medlemmar känner sig trygga i Sverige även om 
en del ibland känner sig otrygga. Detta särskilt 
när det är oroligt i Israel vilket ofta påverkar si-
tuationen här i Sverige då legitim Israelkritik ofta 
glider över i ren och skär antisemitism. 

Hur ser du på den nuvarande regeringens age-
rande när det gäller antisemitism?
Jag tycker på det stora hela att vi har en bra dialog 
med flera företrädare för regeringen kring frågor 
om antisemitism och bidrag för de judiska för-
samlingarnas säkerhetsarbete. Samtidigt skulle 
jag vilja se ett ännu tydligare ställningstagande 

från regeringen när det gäller just antisemitism. 
Jag skulle gärna se att man vågar tala om pro-
blemet med antisemitism separat från andra 
former av rasism samt att man blir tydligare 
med att markera när legitim Israelkritik övergår 
i antisemitism. En viktig fråga för oss är även ett 
ökat bidrag för våra egna säkerhetskostnader. I 
dagsläget lägger exempelvis vi i Stockholms för-
samling omkring 20 % av våra medlemsavgifter 
på säkerhet samt ett betydande antal volontär-
timmar, en i längden ohållbar situation.

Hur anser du att frågan om antisemitism be-
handlas i medier och debatt? Finns det en 
förståelse för vad antisemitism är och hur 
den kommer till uttryck?
På senare tid tycker jag att ett antal journalister 
lyft frågan om antisemitism på ett bra sätt. Här 
förtjänar särskilt Niklas Orrenius att nämnas. Or-
renius har på ett förtjänstfullt sätt lyckats lyfta 
problemen med antisemitism i Sverige. I mångt 

Aron Verständig är ny ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet i 
Sverige. I en intervju med SKMA:s Mathan Ravid ger han sin bild av antisemitismen i Sverige, regeringens 
och mediers hanterande av frågan och SD:s politik gentemot den judiska minoriteten.

”Det finns en oro bland våra medlemmar” 

Aron Verständig.
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och mycket tycker jag dock att man i media ofta 
missar frågan om antisemitism. Detta bland 
annat i de fall då antisemitism förkläs till Isra-
elkritik. Sen så tycker jag att man i media, och i 
samhället i stort, har svårt att vara tydlig då anti-
semitiska åsikter uttrycks av företrädare för vissa 
muslimska organisationer.

Sverigedemokraterna sprider fientlighet mot 
invandrargrupper och minoriteter, i synner-
het muslimer, och ifrågasätter att judar kan 
vara svenskar. Många av dess företrädare 
och sympatisörer sprider även antisemitisk 
propaganda på nätet. Samtidigt försöker SD 
appellera till den judiska gruppen genom att 
framställa sig som ”proisraeliskt” och beskyd-
dare av judar mot antisemitism, som de gärna 
beskriver som ett problem endast i muslimska 
grupper. Hur ser du som ordförande på detta, 
och hur förhåller sig judiska församlingen i 

Stockholm och judiska centralrådet till SD:s 
budskap i dessa frågor?
En grundläggande judisk princip är påbudet att 
älska främlingen. SD gör precis tvärtom varför 
SD står mycket långt ifrån oss. För de judiska för-
samlingarna är det viktigt att Sverige fortsätter att 
vara ett öppet, mångkulturellt samhälle. SD:s syn 
på minoriteter går stick i stäv med detta. 

Sen ska man ju komma ihåg att SD är ett anti-
judiskt parti. Partiet vill förbjuda import av kos-
herkött och omskärelse. De vill även förbjuda 
friskolor såsom Hillelskolan, vilket skulle göra 
det mycket svårt att leva ett judiskt liv i Sverige. 
Att SD i vissa fall framfört ”proisraeliska” åsikter 
påverkar inte uppfattningen om detta parti.

Hur arbetar Judiska församlingen i Stockholm 
och Judiska centralrådet idag med att försöka 
motarbeta antisemitism, och vad avser ni göra 
i framtiden? Hur förhåller ni er till det bredare 

antirasistiska arbetet och förekommer sam-
verkan med organisationer som representerar 
andra utsatta minoriteter?
Jag tror att det viktigaste församlingen i Stock-
holm kan göra för att motverka antisemitism är 
att vara duktiga på att informera om judendo-
men, vilket vi gör i hyfsat stor utsträckning. Jag 
skulle gärna se att vi ökade detta arbete, något jag 
dock tror skulle kräva bidrag till en informatörs-
tjänst likt den som nyligen inrättats på försam-
lingen i Malmö. Vi har även ett säkerhetsarbete 
som syftar till att skydda våra institutioner och 
medlemmar från antisemitiskt våld. Slutligen ger 
vi ett bidrag till SKMA som på ett föredömligt 
sätt arbetar med dessa frågor.

Som en av fem nationella minoriteter deltar vi 
regelbundet i möten med de övriga minoritets-
grupperna. Vi deltar även i ett flertal olika fora 
med representanter från andra religioner.

Intervjuare: Mathan Ravid

”Det finns en oro bland våra medlemmar” 

Varje år arrangerar SKMA ett stort antal elevresor till Förintelsens platser i Polen. Bara under 2015 
och 2016 har cirka 800 elever deltagit i SKMA:s studieresor.

Utbildningarna syftar till att ge deltagarna kunskap om nazismen och Förintelsen, men också 
om dagens antisemitism och rasism. Varje elevresa föregås av en förberedande seminariedag. 
SKMA erbjuder även tips, råd och material för efterarbete på skolorna. Efter återkomsten redovisar 
eleverna sina kunskaper för klasskamrater på skolan. 

Studieresorna uppmärksammas ofta av lokala medier. Här är 
det Dalarnas Tidningar som skriver om elever från Klockarskolan 
i Säter som efter avslutad utbildning arrangerade en temadag om 
Förintelsen och fördomar.  Tidningen 7 skriver om en niondeklass 
på Sörlidenskolan i Örnsköldsvik som efter långa förberedelser 
reste till Auschwitz-Birkenau. 

Så här skrev en av eleverna i Tidningen 7 efter hemkomsten: 
”En väldigt lärorik resa, så mycket att ta in och bearbeta. Vi är 
rikare på kunskap och en helt ny bild av det som hänt har målats 
upp. Det här är en resa som överträffade alla mina förväntningar, 
en resa som jag kommer att minnas resten av mitt liv. Vårt upp-
drag är nu att förmedla det vi lärt oss och försöka få andra att 
förstå det vi fick se och uppleva».

Klockarskolan

Sörlidenskolan

800 ELEVER HAR BESÖKT FÖRINTELSENS PLATSER
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Jämförandet är ett kraftfullt språkligt instrument och i retorikens 
verktygslåda ligger metaforen och liknelsen i det översta facket, 
blankslitna av flitigt användande. Det är inte så konstigt eftersom 
människan både synlig- och begripliggör världen genom associa-
tivt tänkande. Poesins språk bildsätter känslan - den älskade är 

som en ros, och ångesten är hjärtats skri – och den jämförande språk-
bilden kan vara ett verktyg för förståelse. Hade vi förstått Platons och 
Herakleitos budskap lika bra utan grottan och floden? 

Litteraturvetaren Northrop Frye ägnade hela sitt liv åt att undersöka 
hur metaforer och liknelser verkar på känslor och intellekt. Han drevs 
av en kärlek till språkets förmåga att levandegöra, men också av respekt 
för dess kraft att förvilla. ”Man måste vara försiktig med det associativa 
språket”, skrev han: ”analogier eller likheter är knepiga att hantera, efter-
som skillnaderna är lika avgörande som likheterna.” 

För honom var det tydligt att det jämförande 
språket tenderar att osynliggöra skillnader när det 
skapar en statisk, retoriskt effektiv bild.  Den likstäl-
ler det som bara skulle jämföras, fryser tiden och 
krymper rummet; allt är här och nu, allt är iden-
tiskt. Det vänder, skriver Frye, ”resolut ryggen åt 
förnuft och logik.” 

Vad innebär det då i praktiken att vara försiktig 
med det associativa språket? Det kan till exempel 
innebära att fråga sig om den retoriska vinsten är 
värd förlusten i förnuft. När det gäller poesin är 
svaret på den frågan nästan alltid tveklöst ja: att 
säga att ångesten är ett skrikande hjärta eller att 
den älskade är som en ros är ett bildskapande som 
gör känslor möjliga att förmedla. 

När det däremot handlar om att jämföra faktiska skeenden, bör man 
fråga sig vad som går förlorat utöver förnuft och logik. Att till exempel 
säga att människors flykt över Medelhavet idag är det ”nya Auschwitz”, 
eller överhuvudtaget skapa analogier mellan historiska skeenden som 
är åtskilda i tid och rum, är att vädja till publikens känslor. Man vill att 
de ska känna att det ena är förfärligt därför att det andra är det. Den 
enkla frågan man kan ställa, är om det ens behövs? Bör man inte lita 
på människors förmåga att ta till sig det förfärliga i och för sig; som en 
unik händelse i egen rätt? 

Därefter bör man fråga sig vad analogin osynliggör. Vilka avgörande 
skillnader är det som utplånas i de analogier som använder Förintelsen 
som jämförelsematerial för att skapa effektiv retorik? Till att börja med 
de tvåtusen år av europeiskt judehat och antisemitiska förföljelser som 
möjliggjorde nazisternas folkmord, det vill säga den unika historien. 
Och samtidigt också den unika händelsen som består i att en statsap-
parat initierade och organiserade ett folkmord som inte syftade till att 
uppnå vissa politiska eller ekonomiska mål, utan som var ett mål i sig: 
utplånandet av judar enbart för att de var judar. 

Men det som osynliggörs i likställandet av Förintelsen och till exem-
pel flykten över Medelhavet idag är mer omfattande än så. Människor 
flyr från geografiska områden som formats av en kolonial historia av 
sönderslitande och rå exploatering, och dagens fattigdom, krig, och 

klimatförändringar är en direkt följd av den histo-
rien. Att uppmuntra människor att känna istället för 
att tänka är att avhända sig möjligheterna både att 
förstå orsakssammanhang och resonera om möjliga 
lösningar.    

På samma sätt är jämförelser mellan dagens is-
lamhat och antisemitism måhända retoriskt effek-
tivt, men de onödiggör kunskap om de avgörande 
skillnaderna mellan dessa båda tanketraditioner som 
vuxit fram ur faktiska historiska och nutida skeen-
den. Dagens islamofoba stereotyper har en våldsam 
historia som började långt innan Europa fick en 
delvis muslimsk befolkning, och som formades un-
der århundraden av maktkamp mellan kristna och 
muslimska maktsfärer, och senare av den koloniala 

maktapparaten. För att på allvar förstå och därmed kunna bemöta 
antisemitism och islamofobi, krävs en kunskap om deras sär-skildhet.   

Ställd inför en liknelse som jämför mänskligt våldsutövande och li-
dande på skilda platser och i skilda tider, bör en därför alltid fråga sig 
vad liknelsen uppnår. Patos? Javisst, det ligger i dess retoriska natur. 
Men hur är det med förståelse och insikt? Och vad gör den med vår 
förmåga att tänka och handla, förnuftigt och empatiskt, i förhållande 
till verklighetens människor? 

Moa Matthis
Litteraturvetare, författare och kritiker.

Vad gör liknelsen med vår 
förståelse och insikt?

Gästkrönika av Moa Matthis

»Vilka skillna-
der utplånas i de 

analogier som 
använder Förin-
telsen som jäm-

förelsematerial?«

G Ä S T K R Ö N I K A



svenska
kommittén

mot
antisemitism 7

Några ord om Kaplan-affären
Bostadsminister Mehmet Kaplan lämnade regeringen efter stark kritik för samröre med antide-
mokratiska organisationer och ett uttalande som liknade Israel vid Nazityskland. I bakgrunden 
figurerade även tidigare problematiska uttalanden och kontakter. Kritiken innehöll såväl sakliga 
som osakliga och fördomsfulla inslag. 

Den 18 april avgick bostadsminister 
Mehmet Kaplan, MP. Bakgrun-
den var den kritik som riktats 
mot honom för samröre med 
antidemokratiska organisatio-

ner. Medierapportering visade att Kaplan 2015 
deltagit på en middag där även ordföranden för 
den svenska delen av den högerextrema turkis-
ka organisationen Grå vargarna närvarade och 
återkommande haft samröre med den islamis-
tiska organisationen Milli Görüs. 

Milli Görüs bygger på en ideologi som in-
rymmer en stark antisemitisk 
komponent. Rörelsens grundare 
och chefsideolog, Necmettin Er-
bakan (turkisk premiärminister 
1996-97, död 2011), spred åter-
kommande budskapet att värl-
den kontrollerades av en global 
judisk konspiration. Milli Görüs 
finns i flera europeiska länder 
och har under många år stått 
under bevakning av det tyska 
författningsskyddet. (Läs mer 
om Milli Görüs på s. 8-9.)

När Kaplan i Aktuellt i SVT 
14/4 ombads förklara hur han 
såg på Milli Görüs svarade han: 
”Milli Görüs är en organisation 
som rent ideologiskt inte står mig 
särskilt nära. De har en grundi-
deologi som handlar om att de 
vill jobba med integrationspro-
jekt i samhället.”

Den 17/4 avslöjade Svenska 
Dagbladet att Kaplan vid ett 
möte 2009 liknat Israels politik 
gentemot palestinierna vid Na-
zitysklands behandling av judar 
under 1930-talet. Enligt Expres-
sen 19/4 hade statsminister Ste-
fan Löfven emellertid fattat be-
slutet att Kaplan måste lämna sin post före det 
att Svenska Dagbladets artikel publicerades.

Kaplans likställande av Israels politik med 
Nazitysklands mötte kritik från många håll, 
bland annat av SKMA:s ordförande Willy Sil-
berstein i Nyheterna i TV4. Henrik Bachner, 
idéhistoriker och medlem av SKMA, beskrev i 
en intervju i Svenska Dagbladet 17/4 liknelsen 
som ”en falsk analogi som trivialiserar nazis-
mens förbrytelser och demoniserar Israel”. Ex-

pos Jonathan Leman påminde i samma artikel 
om att liknelser av detta slag ”ofta används i 
antisemitiska miljöer”. Utrikesminister Margot 
Wallström sade i en kommentar: ”Jag tycker 
att det var ett fruktansvärt uttalande och jag 
tar starkt avstånd från detta.”

KAPLAN HAR ÄVEN före sin tid som minister 
kritiserats för samröre med politiska extremister 
och problematiska uttalanden. 2011 bjöd Kap-
lan som riksdagsledamot in den brittiska akti-
visten Yvonne Ridley till en konferens i riksda-

gen. Ridley har vid flera tillfällen givit uttryck 
för antisemitism. Hon har även uttryckt beund-
ran för al Qaida-ideologen Anwar al-Awlaki och 
framhållit den i radikala islamistiska miljöer 
inflytelserike tänkaren och antijudiske propa-
gandisten Sayyid Qutb som en förebild. Ridley 
har också arbetat för den statskontrollerade, 
antisemitiska iranska tv-kanalen Press TV. 

Hennes politiska uppfattningar och sympa-
tier för extrema islamister var vid tidpunkten 

för inbjudan inte okända. Som svar på kritik 
för inbjudan av Ridley svarade Kaplan att han 
”brustit” i sin ”bakgrundskontroll”. (Ridley 
var även ett tema i debatten om S-politikern 
Omar Mustafa 2013. Tidigare samma år hade 
Islamiska förbundet, där Mustafa var och är 
ordförande, Sveriges unga muslimer och stu-
dieförbundet Ibn Rushd bjudit in henne som 
talare till ”Muslimska familjedagarna”.)

Vid en demonstration mot Israel i samband 
med Gazakriget 2014 hänvisade Kaplan till ”66 
års ockupation” av Palestina, det vill säga att 

ockupationen skulle ha pågått 
sedan Israels grundande 1948. 
När detta uppmärksammades 
av DN 8/10 2014 förklarade 
Kaplan att det handlade om en 
”felsägning”. 

2014 liknade Kaplan svenska 
jihadister som reser till Syrien 
med frivilliga som stred på Fin-
lands sida under vinterkriget. 
När Kaplan kritiserades för det-
ta bad han om ursäkt och be-
skrev liknelsen som missriktad. 

MEHMET KAPLAN HAR emellertid 
också riktat kritik mot islamis-
tiska organisationer och antise-
mitiska yttringar inom dessa. I 
en intervju i Sydsvenskan 2006 
liknade han t ex TUFF (Troende 
unga framtida förebilder) vid 
rasistiska högerextremister. ”De 
har till och med samma åsikter 
som svenska högerextremister: 
de talar om en judisk, sionistisk 
världskonspiration”, sade han.

Kritiken mot Kaplan i sam-
band med hans avgång inbe-
grep sakliga och osakliga inslag. 
Kaplan har sedan länge varit en 

måltavla för antimuslimska angrepp och även 
den nu aktuella debatten kom att utnyttjas av 
muslimfientliga opinioner för att attackera Kap-
lan som muslim och misstänkliggöra muslimer 
som kategori. Att, som vissa debattörer och or-
ganisationer gjorde, beskriva all kritik mot Kap-
lan som ett utslag av islamofobi och hävda att 
hans avgång utgör ett bevis på att muslimer inte 
tillåts verka i svensk politik är dock grundlöst.

SKMA

Medier uppmärksammade Kaplans samröre med Milli Görüs.  
Skärmavbild från Aftonbladet 18/4. 
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Milli Görüs och antisemitismen

En av orsakerna 
till att Mehmet 

Kaplan tvingades 
lämna regeringen 
var hans samröre 

med den tur-
kiska islamistiska 

rörelsen Milli 
Görüs. Det är en 

organisation vars 
ideologi inbegri-
per en långt dri-

ven antisemitism. 
Esref Okumus 

ger en bakgrund 
och belyser ban-
den mellan Milli 
Görüs, det rege-
rande AKP-par-

tiet och president 
Erdogan.

Under den turkiska 
politisk-religiösa rörel-
sens Milli Görüs milt 
islamistiska yta ligger 
en bubblande antise-

mitism som ibland kokar över i form 
av en freudiansk felsägning. Som hos 
president Recep Tayyip 
Erdogan när han ny-
ligen nämnde Hitlers 
Tyskland som ”exempel 
på ett lyckat styre”. Eller 
hos förre bostadsminis-
tern Mehmet Kaplan när 
han jämförde Israel med 
Nazi tyskland.

Milli Görüs (”Nationell 
vision”) heter alltså den 
moderna turk-islamistiska 
rörelsen som grundades 
av Necmettin Erbakan 
1969. Hans parti förbjöds 
tre gånger, men uppstod 
under nya namn och fick 
flest röster i valet 1996. Därmed blev 
han landets förste islamistiske pre-
miärminister. Han fälldes dock i en 
oblodig militärkupp ett år senare och 
hans parti förbjöds för fjärde gången 
av författningsdomstolen.

Erbakans fundamentalistiska lära vi-
lar på tre ben: en orubblig tro på sharia, 
ett djupt förakt för den västerländska 
livsstilen och en närmast gränslös be-
satthet av antisemitiska dogmer.

Han såg en judisk konspiration bak-
om i princip varje kris, katastrof och 
krig. Dollarn och EU var judiska på-
fund. Liksom världens största banker 
och medier. Judarnas yttersta mål var, 
enligt Erbakan, ett permanent världs-
herravälde där det inte fanns någon 
plats för turkarna.

När Erbakan dog 2011 ordnade Is-
lamiska förbundet i Sverige en min-
nesstund för honom i Stora moskén 
i Stockholm. ”Han var och är en stor 
förebild för unga såväl som gamla tur-
kar och andra muslimer runt om i värl-

den”, skrev förbundsordföranden Omar 
Mustafa i sitt kondoleansbrev till med-
lemmarna. Ett par år senare valdes han 
in i Socialdemokraternas partistyrelse 
och utlöste därmed S motsvarighet till 
Kaplanaffären.

Erdogans AKP, som bildades strax 
efter millennieskiftet, är en avknopp-
ning av Milli Görüs. När partiet fick 
egen majoritet i parlamentet drygt 
ett år efter terrordåden den 11/9 2001 
väckte det stora förhoppningar i väst-
världen. Äntligen fanns ett fungerande 
exempel på att islam och demokrati 
kunde gå ihop. Förväntningarna på 
AKP som förebild för alla muslimer 
levde kvar fram till inledningen av den 
arabiska våren 2011.

Hur det gick sedan blir vi påminda 
om dagligen. Rättegångarna mot olik-
tänkande avlöser varandra. Och nu 
vill Erdogan exportera sin censur till 
EU. Han har tvingat tyska regeringen 
att ställa en satiriker inför rätta och i 
veckan försökte hans ambassadör i 
Stockholm att stoppa en dokumentär i 
TV4 om folkmordet på kristna arme-
nier och assyrier.

Samtidigt pågår ett fullskaligt inbör-
deskrig i flera kurdiska städer. Säkerhets-
styrkorna skjuter sönder hela stadsdelar 

med artilleri och stridsvagnar. Som en 
kollektiv bestraffning, ett direkt svar på 
att kurdiska vänsterpartiet HDP gick 
segrande ur valet i somras. Enligt myn-
digheterna har hittills 453 poliser och 
soldater mist livet i Kurdistan, och an-
talet dödade kurder är minst tio gånger 

fler om man ska tro presi-
dentens egna ord: ”För varje 
martyr från vår sida dödar 
vi minst tio av dem”.

Just nu pågår en rättslig 
process för att häva HDP-
parlamentarikernas im-
munitet som folkvalda och 
ställa dem inför rätta för 
landsförräderi. Mer är inte 
ett valresultat värt för det 
turkiska parlamentet, där 
islamister, ultranationalis-
ter och socialdemokrater 
gör gemensam sak för att 
kasta ut kurderna.

ERDOGAN HAR KOMMIT med ständigt nya 
överraskningar under sin resa tillbaka 
till rötterna i Milli Görüs. Han har vid 
flera tillfällen försäkrat att han ”tagit av 
sig Milli Görüs-skjortan” och att han 
inte är en antisemit, för att i nästa an-
detag agera som just en sådan. Exem-
pelvis konstaterade han att det inte var 
så konstigt att tidningen New York Ti-
mes hade så många kritiska artiklar om 
honom. ”Den drivs av judiskt kapital”, 
hävdade han. Och det var förklaringen 
till att tidningen gått till angrepp mot 
Turkiets ledare i över 130 år.

För det grövsta rashatet mot ju-
darna står islamistiska dagstidningen 
Yeni Akit, som står Erdogan och hans 
AKP närmast bland landets regim-
vänliga medier. Tidningen lobbar 
inte bara för att Erdogan ska bli en 
president med närmast obegränsade 
befogenheter, utan också en kalif för 
världens muslimer.

Den 19 juli 2014 hade tidningen ett 
stort porträtt av Adolf Hitler i mitten 

ERBAKAN, ERDOGAN OCH  ”JUDARNA”
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Necmettin Erbakan.



av veckans korsord där den rätta lösningen var 
”VI SAKNAR DIG”.

Ett annat hårresande exempel ur samma tid-
ning: I maj 2014 dog 301 arbetare i den värsta 
gruvolyckan i landets historia. Några dagar se-
nare ”avslöjade” tidningen orsaken till olyckan i 
en rubrik som täckte merparten av fösta sidan: 

”ÄGARENS SVÅGER ÄR JUDE”. Rasanalysen 
kompletteras med en nyhetsanalys vars rubrik 
löd: ”Alla spår leder till Israel”.

När tidningens chefredaktör dog i januari hyl-
lades han av både Erdogan och premiärminister 
Ahmet Davutoglu bokstavligen ända till graven. 
De bar hans kista från moskén till kyrkogården. 
Och de hyllade honom som ”en av landets modi-
gaste skribenter som kommer att lämna ett stort 
tomrum efter sig”.

VAD GÄLLER MEHMET Kaplan är det ingen hemlig-
het att han haft täta kontakter med både Milli 
Görüs och AKP. Sina relationer med Milli Görüs 
har han dock försökt tona ner som med vilken 
invandrarförening som helst. Enligt honom är 

rörelsen ”en del av det turkiska civilsamhället”.
Men när man ser på en videoinspelning av 

ett internationellt möte i Stockholm med Milli 
Görüs företrädare från Turkiet och flera länder 
i Europa i början av april 2013 får man en helt 
annan bild av Kaplans relation till organisatio-
nen. Han har inte bara tagit emot unga svenska 
pilgrimer för Milli Görüs räkning. Han deklare-
rar också i sitt anförande hur hedrande det är för 
honom att som riksdagsledamot få vara med och 
anordna ett sådant här möte.

Det är inte en dag för tidigt att Miljöpartiet ser 
över alla sina relationer med Milli Görüs.

Esref Okumus
Journalist

Artikeln publicerades ursprungligen i DN 25/4 2016.
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MILLI GÖRÜS GRUNDADES 1969 av 
Necmettin Erbakan. Erbakan, som 
avled 2011, är rörelsens chefsi-
deolog, hans inflytande är stort 
även efter hans död. I den ideologi 
Erbakan utformade spelar antisemi-
tismen en viktig roll. Hat mot judar 
har återkommande spridits även av 
företrädare för Milli Görüs i Europa 
liksom via rörelsens tidning Milli 
Gazete. Här följer några exempel. 

I Erbakans tänkande är myten om 
den judiska världskonspirationen ett 
centralt tema. I  artikeln ”Sionism 
och anarki” från 1980 beskrev Er-
bakan ”sionismen” på följande sätt: 
”De som känner till sionismen lik-
nar den vid en bläckfisk. Det är en 
bläckfisk med otaliga armar. En av 
armarna är kommunismen, en an-
nan är kapitalismen, frimureriet är 
en sidoorganisation, rasismen är 

ytterligare en arm. De som ansluter 
sig till dessa strömningar tjänar, 
utan att veta om det, sionismen”. 

I skriften ”Ett rättvist ekonomiskt 
system” från 1991 förklarade Erba-
kan att ”sionismen har sitt centrum 
på Wall Street i New York. Sionister-
na tror att de är Guds utvalda folk 
och att andra människor skapats 
för att vara deras slavar. De tror att 
de ska styra världen... Sionismen 
kontrollerar världsimperialismen. 
Genom det kapitalistiska systemet, 
som baseras på räntor, exploaterar 
de hela mänskligheten.”  

ÄVEN FÖRNEKANDET av Förintelsen 
ingår i propagandan. En ledare i Milli 
Gazete 1998 förklarade: «[Judarna] 
har lyckats få hela världen att tro på 
myten om ‘Förintelsen’. De har inte 
nöjt sig med att erövra Mellanöstern 

med hjälp av denna myt. Sionisterna 
har även utpressat alla europeiska 
länder och USA på pengar. Det har 
de gjort med hjälp av lögnen om sex 
miljoner offer. [...] Genom sitt fru-
kansvärda medieimperium utgör de 
den enda och verkliga makten bakom 
Den nya världsordningen. De använ-
der medieimperiet för att kontrollera 
världen. Deras ekonomiska nätverk är 
organiserat på ett sätt som gör att de 
kan rubba hela världen. «

I ARTIKLAR i Milli Gazete från 2006 
anklagas judar för att ligga bakom 
båda världskrigen. De påstås ha dri-
vit fram första världskriget i syfte 
att underminera det osmanska riket 
och  initierat andra världskriget för 
att möjliggöra etablerandet av sta-
ten Israel.

Så sent som 2010 hävdade Erba-

kan i en uppmärksammad intervju 
i Die Welt att världen sedan länge 
styrdes av en global judisk kon-
spiration: ”Judar har styrt världen i 
5700 år. Det är ett styre som byg-
ger på orättvisa, grymhet och våld. 
De har en stark tro, en religion, som 
säger dem att de ska styra världen.” 

I samma intervju påstod Erbakan 
att ”EU…är en del av den sionistiska 
världsordningen”, ”det kapitalistiska, 
sionistiska ekonomiska syste-
met som inför skatter och skapar 
skulder för att genom ränta förse 
sionisterna med pengar”. Erbakan 
motsatte sig Erdogans liberalisering 
av ekonomin och önskan om att an-
sluta Turkiet till EU, enligt Erbakan 
blev Erdogan genom denna politik 
en omedveten understödjare av 
”den sionistiska världsordningen”. 

SKMA

” J U D A R  H A R  S T Y R T  V Ä R L D E N  I  5 7 0 0  Å R ”

ERBAKAN, ERDOGAN OCH  ”JUDARNA”
2014 hade tidningen Yeni Akit 
ett porträtt av Hitler i mitten av 
veckans korsord där den rätta 
lösningen var ”VI SAKNAR DIG”.

Yeni Akit beskrev Mehmet Kaplans avgång som 
resultatet av ett mediedrev iscensatt av en ”judisk 
och armenisk lobby”.
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”Antisemitism är ett stort pro-
blem på brittiska universi-
tet.» Så drastiskt uttalar sig 
Alex Chalmers, tidigare ord-
föranden för Labour-partiets 

studentförening i Oxford (The Independent, 
17/2). Han avgick från sin post i protest mot en 
våg av antisemitiska uttryck bland Labourstu-
denter. Det handlar alltså inte om nynazister, 
inte om konservativ överklass, inte heller – vil-
ket en del säkert skulle vilja tro – om muslimer. 
Problemet finns inom den brittiska vänstern.

Konkret handlar det om saker som följande: 
En grupp som kommit överens om att skrika 
”Filthy Zionist!” varje gång en specifik judisk 
student visar sig. Åsikter som att alla judar skul-
le vara legitima måltavlor i kampen mot Israel, 
eller att alla judar offentligt bör ta avstånd från 
sionism och staten Israel. Raljerande kommen-
tarer om ”stora näsor” eller om ”rothschildare”, 
och användande av skällsordet ”Zio”, en pejora-
tiv förkortning av ”Zionist” som används i anti-
semitiska kretsar. Auschwitz har vidare kallats 
”en kassako” och en student menade att det var 
dags att ta itu med ”den judiska frågan”.

Även incidenter vid London School of Eco-
nomics, King’s College i London och York Uni-
versity har blivit omtalade. Vid York University 
har Labourledaren Jeremy Corbyns son, Tom 
Corbyn, varit med om att sätta upp den kontro-
versiella pjäsen ”Seven Jewish children”, där ju-
disk historia från nazismen och framåt gestaltas 
i korta, enradiga repliker, fram till en monolog i 
slutet där palestinier kallas djur som ”lika gärna 
skulle kunna utplånas”.

Det görs alltså ingen åtskillnad mellan judar, 
Israel och ”sionism”, där begreppet ”sionism” 
används på ett demoniserande och förenklat 
sätt. Men det finns också ekon från en tid före 
staten Israels bildande. Tanken att judar profi-
terar på Förintelsen har naturligtvis kommit till 
efter Förintelsen, men uttrycker klassiska idéer 
om judisk girighet och utsugning som är oav-
hängiga av Israel och sionism. Själva hätskheten 
i attackerna, slutligen, pekar också på att något 
annat än politiskt engagemang är i spel.

PROBLEMET HAR INTE uppstått från en dag till en 
annan och handlar inte bara om studenter. Ca-
ryl Churchills ”Seven Jewish children” hade sin 

urpremiär under Gazakriget 2009, och kom en-
ligt författaren Howard Jacobson att illustrera 
ett tankeklimat som uppnått diktaturstatus i 
fråga om Israel: avvik en smula från den anti-
sionistiska hängivelsen och själva din mänsklig-
het blir ifrågasatt. 

Året därpå gav Jacobson ut sin Bookerpris-
belönade roman ”The Finkler question”, där han 
på komiskt vis gestaltar olika former av judisk 
identitet mot bakgrund av både filo- och anti-
semitism. Churchills pjäs figurerar i romanen, 
liksom tunt maskerade porträtt av filmregis-
sören Ken Loach, som uttryckt förståelse för 
antisemitism, samt den övertygade antisemiten 
och saxofonisten Gilad Atzmon. Romanen ger, 
även om den naturligtvis också är fiktion, en 
ögonblicksbild av klimatet för judar i dagens 
England.

Den brittiske sociologen David Hirsh har 
myntat begreppet ”Livingstone-formuleringen” 
– döpt efter Londons borgmästare 2002–08, 

Ken Livingstone – som beskriver tendensen att 
besvara anklagelser om antisemitism genom för 
det första säga att det som påstås vara antisemi-
tism i själva verket bara handlar om ”kritik av 
Israel”, och för det andra hävda att den sortens 
anklagelser bara har som syfte att tysta sådan 
kritik. Anklagelsen slungas således tillbaka i an-
klagarens ansikte, och den anklagade behöver 
inte befatta sig med temat antisemitism.

Begreppet härrör från en incident där Ken Li-
vingstone anklagade en påflugen judisk journa-
list för att bete sig som en tysk krigsförbrytare. 
Journalisten tog illa vid sig men Livingstone väg-
rade be om ursäkt, och skrev istället en text med 
formuleringen: ”anklagelsen om antisemitism 
har alldeles för länge använts mot alla och envar 
som är kritiska till den israeliska regeringens po-
litik, vilket jag själv har varit”. Förolämpningen 
mot journalisten förvandlades till ”kritik av Is-
rael”, och journalistens reaktion till ”ett försök 
att tysta kritik av Israel”.

Ken Livingstone stängdes av från Labour efter att bland annat ha påstått att ”Hitler stödde sionismen”. 

LABOUR OCH ANTISEMITISMEN

Israeldebatt kanaliserar fördomar

En rad incidenter inom Labour och vid landets universitet visar att antisemitismen utgör ett reellt problem 
inom delar av den brittiska vänstern. Det handlar om en debatt där ingen åtskillnad görs mellan judar och 
Israel, där begreppet ”sionism” används på ett demoniserande sätt och där historiska stereotyper vävs in i 
nya sammanhang,  skriver Charlotte Wiberg. 

S
K

Ä
R

M
AV

B
IL

D
 F

R
Å

N
 B

B
C

.



svenska
kommittén

mot
antisemitism 11

Anklagelserna om antisemitism på univer-
siteten avfärdas också ibland som en sionistisk 
taktik att ”ropa varg”. Vänsterskribenten Owen 
Jones, en av dem som reagerat och tagit ställ-
ning mot de antisemitiska incidenterna, har vitt-
nat om hur hans Twitterinlägg om antisemitism 
ständigt bemöts med reaktionen ”…men Israel 
då?”. ”Varför behandlar människor som aldrig 
skulle avfärda andra typer av rasism just antise-
mitism som ett politiskt instrument konstruerat 
av pro-israeliska krafter?”, undrar Jones i en ko-
lumn i The Guardian (26/8 2015).

FLERA LEDANDE BRITTISKA vänsterpolitiker har dock 
visat på dåligt omdöme i just denna fråga. Ge-
orge Galloway, ledaren för Respectpartiet och 
tidigare parlamentsledamot, har inte bara ut-
tryckt beundran för Gilad Atzmon, utan också 
anklagat Israel för att ligga bakom Ukraina-
konflikten, utropat ”sitt” distrikt till Israelfritt 
område (det vill säga inte bara fritt från isra-
eliska varor utan också israeliska besökare) och 
stormat ut från en debatt vid upptäckten att 
det fanns en israelisk jude på motståndarsidan. 

Galloway erkänner inte Israels rätt att exis-
tera. Flera gånger har han anklagats för anti-
semitism, bland annat av medarbetare på den 
vänsterlutande The Guardian. Själv anser han 
sig naturligtvis inte vara det, men hans hat mot 
Israel är onekligen extremt.

Den nuvarande ledaren för Labourpartiet, 
Jeremy Corbyn, är gammal vän med Galloway. 
Problemet med Corbyn är inte att han själv 
skulle ha uttryckt antisemitism, utan hans val 
av sällskap och forum att uppträda i. Precis som 
Galloway – och liksom för övrigt Ken Livings-
tone – har han upprepade gånger medverkat i 
den iranska regimens propagandakanal Press 
TV – där antisemitism och förintelseförne-
kande regelbundet uttrycks. Och Corbyn har 
själv bjudit in några förintelseförnekare till 
underhuset (Dyab Abou Jahja, Raed Salah och 
James Thring) – även om det naturligtvis inte 
är i egenskap av just förintelseförnekare som de 
bjudits in. Men en av dem, Thring, tog tillfället 
i akt att under det pro-palestinska arrangemang 
han bjudits till upplysa om att judar kontrollerar 
världsekonomin.

Lord Levy, judisk representant för Labour i 
överhuset, har hotat lämna partiet om inte par-

tiledningen tar tydlig ställning 
mot de antisemitiska inciden-
terna. Corbyn har svarat med 
att gå till motattack och sagt 
sig vara ”besviken” på Levy, 
som ”tydligen inte lyssnat” alla 
de gånger Corbyn tagit ställ-
ning mot antisemitism, isla-
mofobi och annan rasism. På 
så sätt vägrar Corbyn hantera 
antisemitismen specifikt, och 
antyder att Levy riktat en an-
klagelse mot honom och par-
tiet i ond tro.

CORBYN, GALLOWAY OCH Livingstone tillhör ett äldre 
garde, 68-vänstern. De saknar förståelse för 
antisemitism, kanske för att judarna inte fram-
står som de jordens förtryckta som dessa män 
vill kämpa för och försvara. Vid ett möte med 
en grupp judar inom Labourpartiet, som ägde 
rum för att försöka skapa gemensam förståelse, 
trampade Livingstone bara ännu mer på judiska 
smärtpunkter. Han tillerkände inte judar rätten 
att betrakta sig som en etnicitet. Han använde 
orden ”judisk”, ”sionistisk” och ”israelisk” utan 
åtskillnad. Och han klargjorde att han inte be-
traktade judar som sin väljarbas eftersom judar 
är rika, och därför inte röstar vänster.

Den unga generationens syn på judar och 
antisemitism verkar emellertid inte mer sofisti-
kerad. En del av dem har en grund antirasistisk 
analys, som helt enkelt reducerar judar till ”vita” 
och privilegierade. Israel och sionism betraktas 
som bärare av, inte måltavlor för, rasism. Den 
mediala uppmärksamheten på Israel–Palestina 
är stor och för varje konflikt där palestinier dö-
das eller skadas växer en kritisk hållning mot 
Israel som ibland spiller över i demonisering och 
antisemitism. ”Judar”, ”sionism” och ”Israel” är 
tre olika storheter, och ingen av dem betecknar 
ett monolitiskt fenomen. Men de smälts ner i en 
och samma avskyvärda form.

Åsikten att judar bör ta avstånd från Israel el-
ler israelisk politik har också förts fram i Sverige, 
exempelvis av Malmöpolitikern Ilmar Reepalu 
och filosofen Torbjörn Tännsjö. Ingen har dock 
varit så konsekvent som den Oxfordstudent som 
menade att varje enskild jude ska göra ett offent-
ligt uttalande om sin syn på Israel och sionism. 

Att judar i diasporan inte kan ses som repre-
sentanter för ett land de inte bor i, och inte har 
något med detta lands agerande att göra, borde 
vara självklart. Samtidigt kompliceras saken av 
att många judar har band till Israel, konkreta i 
form av släktingar som bor där, eller känslomäs-
siga. Israel är världens enda judiska land och en 
plats som erbjuder tillflykt undan förföljelse. 
Kraven på avståndstagande träffar en öm punkt. 
De innebär – inte för alla judar men för många 
– krav på att förneka en del av den judiska iden-
titeten. När en komplex verklighet reduceras till 
en moralisk prövosten, när det gäller att vara 
”för eller emot Israel”, blir därför judar suspekta.

DET MÅSTE SLUTLIGEN påpekas, även om jag här 
fokuserat på antisemitismen inom vänstern, 
att extremhögern också är aktiv i dag – och 
att deras hat naturligtvis är ”normalt” för dem, 
medan antisemitism inom vänstern inte är en 
norm. 2014 blev Labourpolitikern Luciana Ber-
ger utsatt för en nätattack av en ung nynazist. 
När denne dömdes till fängelse bombarderades 
Berger av runt 2 500 Twitterinlägg med hash-
taggen #filthyjewbitch. Det går naturligtvis inte 
att jämföras med de problem som råder inom 
Labour.

Samtidigt – minns gruppen i Oxford som 
skrek ”Filthy Zionist!” när de såg en viss judisk 
student. Ibland är vokabulären annorlunda, men 
hatet detsamma.

Charlotte Wiberg
Fri skribent

Artikeln publicerades ursprungligen i Svenska 
Dagbladet den 6/4 2016.

LABOUR OCH ANTISEMITISMEN

Israeldebatt kanaliserar fördomar
Livingstones uttalanden 

fördömdes av Labours Sadiq 
Khan, som i maj 2016 valdes 
till ny borgmästare i London.

George Galloway.
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D
et finns anledning att visa tacksamhet mot Ken Livings-
tone - tidigare borgmästare i London, idag en mycket illa 
ansedd medlem i brittiska Labour - för åtminstone en 
sak: han har bidragit till ett ögonblick av klarhet, om än 
smärtsamt, i debatten om huruvida antisionism, åtmins-

tone ibland, är antisemitism. 
Svaret är ja. Till exempel när någon påstår, vilket Livingstone 

nyligen gjorde, att när Hitler kom till makten ”1932 [sic] så stödde 
han sionismen”. Eller när någon hävdar, vilket Livingstone därefter 
gjorde, att om man inte hatar alla judar, utan endast judarna i 
Israel, så är man inte antisemit.  

Detta kräver sin förklaring. Men först lite kontext och bemötande 
av reflexartade invändningar. Låt oss börja med detta: Efter hårda 
påtryckningar från kollegor stängde Labourledaren Jeremy Corbyn 
under förra veckan av parlamentsledamoten Naz Shah, en stigande 
politisk stjärna, från partiet efter att en rad Facebook-inlägg nått 
offentligheten. I ett av dem föreslog Shah att Israel - varmed hon 
sannolikt menade den judiska majoriteten, inte den arabiska mino-
riteten - skulle förflyttas till USA. I ett annat antydde hon likheter 
mellan Israel och Nazityskland. Listan växte snabbt. 

Kanske hade avstängningen av Shah i väntan på fortsatt utred-
ning och hennes tydliga ursäkt kunnat dämpa skadeverkningarna. 
Men då kom Livingstone, uppringd av BBC för en kommentar, med 
sitt uttalande om Hitler. Nu växte upprördheten lavinartat. Sadiq 
Khan, Labours borgmästarkandidat i London i det förestående 
valet, förklarade att Livingstone ”måste sparkas ut” från partiet. 
Corbyn, återigen under hårt tryck, stängde av Livingstone, som 
sedan länge varit en politiskt allierad. 

Nästa på tur att stängas av var tre lokalpolitiker, däribland en 
som till en israelisk fotbollsstjärna tweetat att ”du och ditt land gör 
samma sak som Hitler gjorde mot din ras under andra världskriget”. 
Fram till dess, rapporterade The Telegraph, hade en enhet i Labour 
i tysthet stängt av 50 medlemmar på grund av antisemitism och 
rasism. Det kan tolkas som en bekräftelse på att Labour har ett 
större problem än Livingstone, eller som att partiet har för avsikt 
att gå till roten med problemet.

DEN STÖRRE FRÅGAN
Debatten fortsätter. Så jag lämnar den brittiska politikens interiörer 
för att istället återknyta till den större filosofiska frågan. 

För det första är det givet att kritik mot Israel i sig inte utgör anti-
semitism. Som en frustrerad judisk Laboursympatisör i veckan sade 
till mig över telefon från norra London: ”Jag är ganska olycklig över 
vad den brittiska staten gör och jag kritiserar det hårt, men ingen 
kan på rimliga grunder anklaga mig för att vara fördomsfull mot 
engelsmännen, skottarna, walesarna och nordirländarna”. 

När det gäller Israel erbjuder den 
fortsatta ockupationen, och inte 
minst premiärminister Benjamin 
Netanyahus politik, goda skäl till 
legitimt och nödvändigt motstånd. 
Men om behandlingen av all kritik 

mot Israel som antisemitism utgör en taktik för att undvika frågor 
och debatt, så är det likaså intellektuellt ohederligt att avvisa själva 
möjligheten att en del politiska angrepp på Israel kan avspegla en 
specifik motvilja mot judar. 

För det andra, det spelar ingen roll om, för att ta ett exempel, 
Ken Livingstone inte uppfattar sig själv som antisemit, lika lite som 
det spelar någon roll ifall Donald Trump anser att hans sätt att tala 
om kvinnor är kvinnofientligt. Måttet av fördomsfullhet avgörs av 
orden, handlingarna och sammanhanget, inte av den eventuellt 
fördomsfulla personens uppfattning om sig själv.

För det tredje, det är möjligt att det är orättvist att ägna möjliga 
förekomster av antisemitism inom vänstern så mycket uppmärk-
samhet. Den är mycket mer explicit och giftig i extremhögern. Men, 
jag erkänner, jag kräver mer av vänstern. Grunden för en progressiv 
politik är alla människors lika värde och deras inneboende ansvar 
för varandra. På samma sätt som andra fördomar och rasismer stri-
der antisemitismen mot denna princip. 

För det fjärde, Corbyns anhängare har rätt i att både hans 
motståndare inom Labour och de konservativa utnyttjar denna 
kontrovers. Men Corbyn är också på ett särskilt sätt sårbar. Som 
bänknötare i parlamentet uppvisade han vad som mest välvilligt 
kan kallas omedvetenhet om karaktären på de antiisraeliska grupper 
han ställde sig bakom.  

2012 bjöd Corbyn in shejk Raed Salah, ledare för den extrema 
grenen av den Islamiska rörelsen i Israel, till parlamentet, beskrev 
honom ”en mycket hedervärd medborgare” och sade ”jag ser fram 
emot att servera dig te på terrassen, därför att det har du förtjänat”. 
Salah hade givit sitt stöd åt konspirationsteorin om att judar skulle 
ha förvarnats att inte infinna sig på jobbet i Twin Towers i New York 
den 11 september 2001, och han hade i en predikan 2007 upprepat 
den medeltida europeiska blodsanklagelsen om att judar i samband 
med den judiska påsken använder blod från icke-judiska barn i sitt 
”heliga bröd”, varmed avsågs det osyrade brödet som äts under pås-
ken. Vid ett annat tillfälle sade Corbyn att han såg fram emot att 
stå värd för ”våra vänner i Hizbollah” vid en aktivitet i parlamentet. 
Han hävdade att såväl Hizbollah som Hamas var ”hängivna strävan 
att åstadkomma en långsiktig fred i hela regionen”. 

På andra sidan av Corbyns märkliga stöd till socialt reaktionära 
grupper, så finns det många människor i Libanon och Syrien som 
skulle ifrågasätta Hizbollahs strävan efter fred. Vad gäller rörelsens 
strategi i förhållande till Israel så skriver den franske forskaren Au-
gust Richard Norton i sin grundliga Hezbollah: A Short History att 
organisationens ursprungliga uttalade målsättning krävde Israels 
”slutgiltiga utplåning”. Varje försök att påstå att detta endast utgör 
hat mot Israel och inte mot judar generellt omintetgjordes genom 
Hizbollahs  bombattack 1994 mot ett judiskt center i Buenos Aires 

Det är givet att kritik mot israelisk politik inte i sig är antisemitism, men 

när man utser Israel till ett förkroppsligande av allt man anser ondskefullt, 

då har man snubblat in i ett äldre universum, en tanketradition med djupa 

rötter i europeisk historia. Det skriver Gershom Gorenberg, framträdande 

israelisk historiker, journalist och vänsterdebattör.
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då 85 personer dödades. 
Och förutom allt detta var det Corbyn som, för att citera BBC, på nytt 

placerade Ken Livingstone ”i rampljuset” i Labour. 

DIKOTOM VÄRLDSBILD
Så hur passar allt detta ihop med progressiv politik? Logiskt sätt, inte alls. 
Historiskt sett, säger Steven Fielding, statsvetare vid Nottingham Uni-
versity och expert på Labour, ”är problemet för Livingstone...och Corbyn 
att de levt och verkat” inom den yttersta vänstern inom Labourpartiet. 
Dessa kretsar tolkar världspolitiken utifrån en dikotomi bestående av im-
perialismen och dess motståndare, och Israel placeras i det första lägret 
som ett ombud för USA. I en podcast om den aktuella kontroversen i La-

bour tillade Fielding 
att den israelisk-
palestinska konflik-
ten ”är en svår och 
komplicerad fråga...
men sådana som Li-
vingstone, Corbyn 
och likasinnade ser 
bara en förenklad 
och grov bild enligt 
vilken Israel är den 
mörkaste och värsta 
möjliga skurken”. 

Men när man ut-
ser ett litet land, som 
råkar vara judiskt, 
som förkroppsligan-
det av allt man anser 
ondskefullt, som den 
huvudsakliga motorn 
bakom alla destruktiva krafter, då har man lämnat den politiska sfären, 
och definitivt allt vad progressiv politik heter. Istället har man snubblat in 
i ett äldre universum, en europeisk mytologi enligt vilken judar inte endast 
utgör den ultimate Andre, utan även de hårdnackade motståndarna till allt 
det som rättänkande människor håller för sant, och vilkas roll och makt 
överdrivs oerhört. 

Från amerikansk horisont kan det vara svårt att dra sig till minnes hur 
djupt detta sätt att tänka är inristat i europeisk historia, hur grundläg-
gande det var för hur det kristna Europa tänkte om judar. Lyckligtvis har 
det försvagats. Men det är en tankevana som inte har försvunnit, lika lite 
som rasismen i USA försvunnit. Och den ger sig till känna i oväntade sam-
manhang. 

Detta förflutna ställer på ett särskilt sätt till problem för människor som 
alltför enkelt och prydligt reducerat progressivt tänkande till kategorierna 
den västliga imperialismens förtryckare och dess offer. Det är oundvikligen 
så att Europas förföljelse av judar var en av drivkrafterna som skapade sio-
nismen. Så medan ni försöker få Israel att passa in i rollen som västvärldens 
ombud, är landet även en konsekvens av västs förtryck. 

Ibland blir lösningen på detta dilemma att vända upp och ner på ansvaret 
– med andra ord att skylla på offren. Man påstår att Israel beter sig som 

nazisterna. Eller, som Livingstone föredrog att uttrycka saken, att Hitler till 
en början var sionist. Ni förstår, det är sionisterna som bär skulden, vilket 
bara är någon enstaka artig millimeter från att säga att det är judarna som 
bär skulden. 

Ja, denna typ av tänkande går över gränsen mellan att vara emot Israels po-
litik och irrationell motvilja mot judar - eller med ett annat ord, antisemitism. 

Gershom Gorenberg
Gershom Gorenberg är korrespondent för The American Prospect och 

författare till bl.a. The Unmaking of Israel (2011). Artikeln, som här är 
något kortad, publicerades ursprungligen i The American Prospect 5/5 2016, 

prospect.org. Översättning: Henrik Bachner och Stéphane Bruchfeld.

Jo, ibland handlar det  om ANTISEMITISM

»Ibland blir lösningen 
på detta dilemma att 
vända upp och ner på 
ansvaret – med andra 

ord att skylla  
på offren.«

FO
TO

: J
O

E
 M

A
B

E
L,

 W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S

Gershom Gorenberg. 



DEN FÖRSTA MAJ, samma dag som 
nazistiska Nordiska Motstånds-
rörelsen demonstrerade i Bor-

länge och skanderade antisemitiska 
paroller, publicerade Aftonbladet 
Kultur en ”1 maj-affisch” i form av 
ett ”textverk” av Konst & designduon 
Kort Stubin. Denna återger en del av 
det första svenska nazistpartiets pro-
gram från 1924, men på varje ställe 
där det ursprungliga programmet 
nämner ”judar” har Kort Stubin valt 
att ersätta det med andra ord, som 
t.ex. ”terroristernas”, ”PK-maffian” 
och ”mångkulturellt”.

I en förklarande text skriver Ulrika 
Stahre att konstnärsduon menar att 
”verket belyser att värnandet av ytt-
randefrihet har gått så långt att hets 
mot folkgrupp inte längre behand-
las som ett lagbrott”. Hur verket på 
detta sätt ”belyser” denna i och för 
sig allvarliga problematik är knap-
past glasklart.

Klarare är i stället hur antisemitismen, dess 
uttryck och följder, än en gång blir till bara en 
metafor i ”antirasismens” namn. Historisk och 
nutida antisemitism approprieras och instru-
mentaliseras och placeras någonstans i en dim-
mig bakgrund.

Aftonbladet Kultur försvarade sig mot 
kritikern Charlotte Wiberg på Twitter ge-
nom att lansera en helt annan förklaring än 
Stahre, nämligen att Kort Stubin vill visa ”hur 
dagens extremhöger försöker mörka sitt för-
flutna”. Aftonbladet Kultur påstår också helt 
grundlöst att Wiberg anklagat Kort Stubin 
(och/eller Aftonbladet Kultur?) för antisemi-
tism. När det handlar om antisemitism är det 
uppenbarligen inte så noga på Aftonbladets 
kultursida. Bara den kan användas till någon-
ting annat.

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat 
tendensen på Aftonbladet Kultur att förneka 
eller förminska antisemitism. 

SKMA
Texten publicerades ursprungligen på SKMA:s 

blogg 2/5 2016.
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Den 19 april medverkade Per Gahrton, före 
detta språkrör för Miljöpartiet och tidigare 
ordförande för Palestinagrupperna i Sverige, 
i TV4:s Nyhetsmorgon och kommenterade 
bostadsminister Mehmet Kaplans avgång. 
Gahrton ville inte tala om Kaplans nätver-
kande i sammanhang där de turkiska hö-
gerextrema Grå vargarna och islamistiska, 
antisemitiska Milli Görüs förekommer, inte 
heller om hans uttalande som liknar Israels 
politik vid Nazitysklands. Istället envisades 
Gahrton med att framställa Kaplans avgång 
som resultatet av en ”kampanj” från Israel 
mot den svenska regeringen, för vilken stats-
minister Stefan Löfven böjt sig av rädsla.

Så brukar Gahrton argumentera. Redan 
på 1980-talet försvarade han på liknande sätt 
den antisemitiska närradiokanalen Radio Is-
lam, och menade att kritiken mot radiosända-
ren syftade till att ”vända uppmärksamheten 
mot israeliska grymheter till påstådda verbala 
fientligheter mot judar” (SvD 20/3 1988). 

JK:s beslut att inleda en förundersökning 

mot Radio Islams ansvarige utgivare och pro-
gramledare Ahmed Rami fördömde Gahrton 
som ”ett illavarslande tecken på undfallenhet 
för en resursstark lobbyverksamhet” (SvD 2/3 
1988). När åtal väcktes bytte han fot och låt-
sades att allt var ett misstag. Rami dömdes för 
hets mot folkgrupp.

I tidskriften 
Mana – som 
bland annat pu-
blicerade texter 
av ökända anti-
semiter som 
Israel Shamir – 
skrev Gahrton 
2008 en artikel i 
vilken forskning 
om och enga-
gemang mot 
antisemitism, 
som påstods ha 
stöd av ”mäk-
tiga intressen”, 
hånades och 

beskrevs som försök att tysta legitim kritik 
mot Israel. Det finns många fler exempel. Och 
nu sällar sig Gahrton återigen till de som spri-
der och underblåser konspirationsteorier om 
”Israels”, ”Israellobbyns” eller ”sionisters” makt 
och inflytande.

SKMA

Aftonbladet Kultur suddar ut  
antisemitismen

Skärmavbild Aftonbladet Kultur 1 maj 2016.  

Gahrtons unkna tankevärld

Per Gahrton i TV4:s Nyhetsmorgon 19/4. 
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UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER

12 MAJ
Mathan Ravid föreläste om antisemitism för 
ca 160 elever från olika skolor i Strömsunds 
kommun. Efter föreläsningen samlades 
eleverna i grupper och diskuterade fördo-
mar och rasism. Samtalen leddes av elever 
som deltagit i SKMA:s utbildningsprojekt 
om Förintelsen och antidemokratiska idéer 
och rörelser idag. 

15-16 MAJ
Under sommaren 2015 startade SKMA en ut-
bildning för sju pedagoger som ska leda och gui-
da elevgrupper till Polen. Utbildningen omfattar 
ett flertal seminarier, bland annat föreläsningar 
om Förintelsen av idéhistorikern Stéphane 
Bruchfeld samt diskussioner och samtal kring 
innehåll och upplägg av studieresorna under 
ledning av Lena Jersenius och Ewa Andersson. 
Under de två utbildningsdagarna i maj fokuse-
rades på ”Secondary Traumatisation”. Docent 
Suzanne Kaplan och Stéphane Bruchfeld ledde 

utbildningen. Båda ingår i forskarnätverket 
TRAST – trauma och sekundär traumatisering.

26 MAJ
SKMA genomförde ett seminarium i riksda-
gen om antisemitism i Sverige och Europa 
idag. Seminariet arrangerades i samarbete 
med riksdagens nätverk mot antisemitism. 
Willy Silberstein och Elisabeth Svantesson, 
M, inledde, idéhistorikern Henrik Bachner 
föreläste och Magnus Manhammar, S, mo-
dererade frågestunden.  

Kalendarium

Jossebell AB

Stöd SKMA:s arbete mot antisemitism!
Swisha ditt bidrag på nummer 123 288 68 93

Det går också bra att använda plusgiro 30 129-1 eller bankgiro 861-6112

Läs mer på skma.se eller ring 08 667 60 90

Aftonbladet Kultur suddar ut  
antisemitismen
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ANNE SEIDEMAN 
VÄLKOMNAR DIG TILL 
EYECENTER 

EyeCenter erbjuder glasögon, 
kontaktlinser, solglasögon och 
Stockholms enda specialavdelning 
för barnglasögon.

WONNA I DEJONG 
FASTIGHETER 

Vi är ett familjeägt företag, som drivs av 
Wonna I de Jong Schaefer, hennes son 
Alexander Östling och hennes sonhustru 
N oriko Östling. 

Vi äger, förvaltar och förädlar över 1250 
lägenheter och 200 kommersiella lokaler. 

Långsiktigheten är nyckelordet i företagets 
förvaltning, därför fokuserar vi mycket på 
klimat- och energifrågor, materialval, 
säkerhet, hälsomiljö och social integration. 

Vi är långsiktiga hyresvärdar, vilket skapar 
trygghet för våra hyresgäster. 

Vi expanderar ständigt och är beredda att göra nya fastighetsaffårer. 
Välkommen att kontakta oss! 

www.wonnafast.se mail@wonnafast.se +46 722 511 200
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Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

Supernöjda kunder och lyckliga säljare – NY INSPIRATIONSKÄLLA att ösa ur!

Så här skriver författaren:
”Jag är övertygad om att du som säljare är den 
avgörande faktorn. Så se din vikt i guld. För när du 
bestämmer dig för att skapa supernöjda kunder blir 
du en lyckligare säljare och butiken mer lönsam. 
Allt du ger från hjärtat får du tillbaka”.

Om Susanne  Einhorn:

Susanne Einhorn är beteendevetare 
med mer än 10 års yrkeserfarenhet 
från detaljist- och servicebranschen 
i såväl USA som Sverige. 

Sedan sent 80-tal har hon arbetat 
med att förbättra och effektivisera 
försäljningsarbetet i olika typer av 
organisationer.

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

Priser:
1–10 ex  349:-/st
11–20 ex  299:-/st
21–50 ex  249:-/st
(Moms + porto tillkommer.)

Beställ boken på: 
www.market.se/supernojdakunder
eller ring 08-440 76 71

Supernöjda kunder, lyckliga säljare 
och framgångsrik försäljning – låter 
det som en utopi? Det är det inte! 

Men vem är egentligen säljare? 
Hur gör man för att lyckas överträffa 
kundernas förväntningar – och 
därmed öka lönsamheten?

I Susanne Einhorns nya bok får 
du och din personal på ett mycket 
konkret sätt ta del av de små 
stegen som skapar den stora 
skillnaden!

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne

Helsingborg
info@jfns.se

STÖDER SKMA
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Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00

Willy  
Silberstein 

AB 
erbjuder

• Medieträning: du 
blir vassare och tydli-
gare i media efter en 

träning med Willy Sil-
berstein, dina chanser 

att nå ut förbättras 
avsevärt. 

• Moderatorsupp-
drag: Willy Silberstein 
lovar ett högt tempo 
och tydliga besked 
som moderator vid 

debatter eller utfrågn-
ingar.

Så här sade f.d. 
näringsministern om  
Willy Silberstein som 

moderator: 
 

”Willy Silberstein kan få en 
debatt att lyfta. Han ställer 

vassa frågor, håller högt 
tempo och ger sig inte för-

rän han fått svar. Det gör en 
debatt informativ och un-

derhållande.”  
Björn Rosengren, f d 

näringsminister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se

MANA RE



svenska
kommittén

mot
antisemitism 19

Talent Insights
är ett verktyg som ger viktiga insikter kring 
beteenden och drivkrafter och belyser vilken 

utvecklingspotential som finns.

Nytt verktyg

www.ipu1973.se

- ®

S T Ö T T A R  A R B E T E T  
M O T  A N T I S E M I T I S M
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BILDAD I ENLIGHET MED NANSEN-KOMMITTÉNS DEKLARATION, OSLO 1983

•	 är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som 
har till ändamål att förebygga och motverka antisemitism och 
rasism.

•	 bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.
•	 informerar politiker, myndigheter och media om rasism och an-

tisemitism.
•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och for-

skningsinstitut i frågor som rör antisemitism och rasism.
•	 samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med 

andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi sa-
marbetar även med Forum för levande historia.

•	 bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunska-
perna om antisemitism, rasism och Förintelsen inom skolan. Ett 
led i detta projekt är arrangerandet av seminarier över hela landet 
för lärare, liksom årliga fortbildningsresor till forsknings- och ut-
bildningsinstitut i Polen och Baltikum.

•	 producerar och distribuerar skrifter och annat undervisnings-
material om Förintelsen, antisemitism, rasism och nazism.

•	 ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar, 
lärar nätverk och opinionsbildare.

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM
PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112
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