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2018 TILLKÄNNAGAV 
regeringen att ett nytt 
museum ska etableras 
för att bevara och föra 
vidare minnet av För-
intelsen. Den 27 janu-
ari i år, på Förintelsens 
minnesdag, meddelade 
statsminister Stefan 
Löfven, utbildningsmi-
nister Anna Ekström 
och kultur- och demo-
kratiminister Amanda Lind i en artikel i Dagens Nyhe-
ter att museet ska öppna i Stockholm 2022.

Museet ska vara politiskt oberoende och självstän-
digt, och i artikeln betonades att det är centralt för 
dess framgång och legitimitet att det kan utveckla 

samarbeten med forskare och 
institutioner i Sverige och in-
ternationellt som arbetar med 
Förintelsen och folkmordet på 
romer. De överlevande och de-
ras anhöriga samt det judiska 
och romska civilsamhället lyf-
tes också fram som exempel på 
viktiga framtida samverkans-
partners.

På Förintelsens minnesdag 27 
januari talade statsminister Ste-

fan Löfven på den minnesceremoni som Judiska för-
samlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens 
Överlevande arrangerade i samarbete med SKMA, 
Forum för levande historia och Judiska museet. Stats-
ministerns tal går att läsa på sida 7.

Den 18 februari publicerade Malmö 
stad en rapport om antisemitism 
och det judiska minoritetskapet 

i Malmös skolor. Undersökningen och 
rapporten är en del av Malmö stad och 
Judiska Församlingen Malmös samver-
kansöverenskommelse. I undersökning-
en har intervjuer gjorts med 14 judiska 
barn och unga samt 26 skolpersonal 
från olika skolformer (förskola, grund-
skola, gymnasium, vuxenutbildning och 
SFI). Därtill har ca 800 personer som ar-
betar på grund- och gymnasieskolor i 
staden svarat på en enkät.

I rapporten, som är skriven av Mirjam 
Katzin, Malmö stads samordnare för 
arbetet mot antisemitism, identifieras 
en grundläggande problematik kring 
möjligheten för judar att leva som judar 

samt en känsla av utanförskap. Något 
som återkommer både i intervjuerna 
med unga judar och med skolpersonal 
är hur ordet ”jude” ofta används som 
skällsord på skolorna och att det är 
vanligt med skämt på judars bekostnad 
eller om Förintelsen. 

Antisemitiska konspirationsteorier är 
ett annat vanligt förekommande feno-
men. Många av de intervjuade vittnar 
om hur antisemitism ofta kommer till 
uttryck i samtal om Israel-Palestinakon-
flikten och om hur judar kollektivt skuld-
beläggs för Israels politik. I princip alla 
intervjuade elever säger sig ha varit med 
om verbala eller fysiska angrepp med 
antisemitiska motiv. Allt detta leder till 
en oro och en känsla av otrygghet och 
utsatthet. Se citatet i vänsterspalten för 

exempel på sådant 
som de intervjua-
de judiska elever-
na har upplevt.

I intervjuerna 
efterfrågar skol-
personalen mer struk-
turer, ramar och tydlighet kring hur de 
ska ta sig an dessa frågor. Undersök-
ningen visar att förutsättningarna och 
förkunskaperna för att arbeta mot anti-
semitism inte alltid finns på skolorna. 
I rapporten betonas särskilt behovet 
av en ökad kunskapsnivå hos lärare 
och annan skolpersonal. Enligt Mirjam 
Katzin är grundutbildning och fortbild-
ning för lärare rapportens viktigaste åt-
gärdsförslag. Rapporten går att ladda 
ner från Malmö stads hemsida.
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Utsatt och 
utlämnad
”När det kom en ny 

kille till klassen så 

sade jag till mina 

klasskompisar 

att de inte skulle 

berätta att jag var 

judinna, för man 

vet ju inte vad den 

personen kommer 

med för fördomar. 

[…] Men de sade 

det ändå. Och redan 

från första dagen 

blev jag utsatt av 

honom och det bara 

fortsatte. Han till 

och med heilade i 

klassrummet och 

lärarna sade inte ens 

till honom. Och flera 

hängde på, sade 

judeskämt och sånt. 

[…] Det var en tjej 

som sade till men 

det var ingen annan 

som vågade stå upp 

för mig. Så jag hade 

typ ett litet gäng i 

klassen som heilade 

och drog judeskämt. 

Och de kom alla från 

olika bakgrunder, så 

det var verkligen av 

alla slag som höll på.”

Judisk elev 
citerad i rapport 

om antisemitism i 
Malmöskolor

Museum om Förintelsen 
öppnas i Stockholm 2022

RAPPORT OM ANTISEMITISM I MALMÖSKOLOR

Utbildningsminister Anna Ekström, statsminister Stefan Löfven 
och kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
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Jag var en ”Margit-akta-dig”. Inget fick hända mig. Jag 
skulle alltid vara stark och frisk, lycklig och duktig. 
Jag och min bror var ju allt för våra föräldrar, hela 
universum. Alla, hela min döda familj fanns i mig, 

allt mamma och pappa förlorat. Det var mitt öde att finnas 
till istället för dem som slutat sina liv i gaskammaren. I mig 
skulle en förlorad familj återuppstå.

Margit Silberstein växte upp i femtiotalets Norrköping som 
dotter till två överlevande och med en älskad lillebror, Willy.  
I sin nyutkomna bok ”Förintelsens barn” skildrar hon med un-
derbar exakthet och stark intensitet hur 
mycket denna börda väger, att vara allt för 
sina föräldrar. Sin relation till mamman 
var hon på något sätt alltid medveten om, 
de var helt öppna – och sårbara – inför 
varandra. Sin far möter hon på allvar, el-
ler snarare på djupet, först när hon sent 
i livet får läsa de många och intima brev 
han skrev till sin blivande hustru efter kri-
get, när de förstått att de båda överlevt, 
men fortfarande var skilda åt. Han kom 
inte iväg från hemlandet Rumänien, dit 
han återvänt efter att först ha tvingats ut i 
kriget mot Sovjetunionen och sen depor-
terats till Sibirien. Mamman hade kommit 
med de vita bussarna till Sverige efter att 
ha lyckats överleva både Auschwitz och 
Bergen-Belsen. Nu satt hon i Norrköping 
och väntade på sin fästman.

I mars 1948 kommer det ett telegram till mamma  
från pappa: ”Jag är på väg till dig.”

MARGIT SILBERSTEINS BOK tar med en enkel självklarhet plats 
bland de senaste årens böcker skrivna av barn till överlevande 
som börjat om sina liv i Sverige. Det strålar ut en ensamhet från 
dem, i femtiotalets Sverige fanns det knappast plats eller intresse 
för de här familjernas erfarenheter – och absolut inte för deras 
barns. I flera av böckerna går också ett tydligt familjemönster 
igen: pappor som tyst biter ihop, mödrar som på gott och ont 
låter barnen dela mer av smärtan, av minnena, mardrömmarna. 

Kenneth Hermeles mor väljer ortodoxin och vill ha med sig sin 
son in i den. Salomon Schulmans mor kan inte förlåta Gud och 
skriker ut sina mardrömmar om natten och vill att sonen tar ut 
den hämnd hon inte själv kan ta ut.

Men Margit Silbersteins skildring äger också en allmän-
giltighet:

Jag kände hur mamma gled ifrån mig mer och mer, och det 
värsta, jag visste att hon kände likadant. Att hon trodde att 
hon inte hade någon i hela universum, utom pappa förstås. 
Hennes barn levde i en värld dit hon inte hade tillträde, hon 

ville inte komma in.

Men själva botten i denna upplevelse är 
naturligtvis specifikt judisk: 

Att förhålla mig till min mor och far 
som andra förhöll sig till sina föräldrar, 
vanliga föräldrar som jag såg dem, var 
en omöjlighet. Det vore en oförsvarlig 
handling att jag, deras dotter, skulle 
tillfoga dem ännu fler sår.

MARGIT SILBERSTEIN SKRIVER sin egen his-
toria, hon skriver judisk historia, men hon 
skriver lika mycket svensk historia. Hon 
påminner oss om priset för att växa upp i 
skuggan av en stor katastrof och i förläng-
ningen av det, vad det kan kosta om den 

omgivande majoriteten inte är känslig för det.
Jag fick en gång ett mejl från henne. Jag hade kritiserat en 

högt uppsatt svensk politiker och anklagat honom för att 
använda sig av ”antisemitiska tankestrukturer”. Margit Sil-
berstein arbetade då på en av Sveriges största och viktigaste 
nyhetsredaktioner. Hon skrev med ett slags uppgivenhet: ”Jag 
har ägnat hela dagen åt att försöka förklara för mina kolleger 
vad en antisemitisk tankestruktur är.” Jag har aldrig kunnat 
glömma det där och jag förstår nu, efter att ha läst hennes 
bok, ur vilken känslomässig erfarenhet hennes uppgivenhet 
växte. Jag kan bara hoppas att hennes dåvarande kolleger nu 
läser hennes bok och fattar hur både stötande och sårande 
deras ignorans kunde upplevas.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

EN BOK OCH ETT MEJL

”Margit Silberstein 
skriver sin egen 

historia, hon 
skriver judisk 

historia, men hon 
skriver lika mycket 

svensk historia.”
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DEN 3 JANUARI uppmärksammade Syd-
svenskan att utredningen kring antisemitiska 
hatbrott i Lund 2018–2019 lagts ner. Åren 
2018–2019 innebar en våg av aktivitet i staden 
från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen 
(NMR). Förutom propaganda och gatubråk 
förekom flera mordhot, ett försök till 
mordbrand och en fullt genomförd 
mordbrand mot en judisk kvinnas hem.

I en intervju med Sydsvenskan menade 
Zandra Brodd, dåvarande gruppchef för 
polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i 
Malmö, att stora resurser satsades på att 
utreda brotten i Lund. Men att utredningen 
lades ner i brist på bevis.

Nedläggningen av utredningen fick kritik av bland andra 
Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig, som i en 
intervju med Sydsvenskan ifrågasatte hur prioriterade hatbrott 
egentligen är av polisen. SKMA:s ordförande Svante Weyler 
var också kritisk, både till nedläggning av utredningen och 

till hur den skötts. Under utredningsarbetet 
hade han tät kontakt med brottsoffret och 
utredarna, för att markera hur allvarligt 
SKMA såg på det inträffade och för att 
förmedla tips och material som kunde 
hjälpa utredningen framåt. I en intervju 
med Sydsvenskan kritiserade Svante Weyler 
vad han uppfattar som en senfärdighet från 
polisens sida t.ex. när det gällde att förhöra 
personer ur NMR:s kärna i Lund. 

I intervjun menade Svante Weyler också att 
det är märkligt att utredningen läggs ned när 
den judiska kvinnan fortfarande lever under 
hot. Hade hon varit hemma så hade hon inte 
levt idag, underströk han: – Det här attentatet 

är ett försök till mord. Och mördarna har gett sig till känna 
efteråt, eftersom det fortsatt att komma hotbrev. Jag ser det här 
som ett pågående mordförsök.

Mathan Shastin Ravid

I december 2020 möttes vi ännu en 
gång av uppgifter om antisemitism 
i Malmö. Det var Kvällspostens 

granskande journalist Jenny Strindlöv 
som avslöjade att Rosengårdsimamen 
Basem Mahmoud vid al-Sahaba-mos-
kén i sina predikningar, som fått tusen-
tals visningar online, bland annat kallat 
judar för ”bedrägliga skurkar”, ”grisars 
och apors avkomma” och muslimers 
fiender som ”styr västvärlden”. 

Tyvärr är detta inte första gången 
som grovt judehat uttrycks av fö-
reträdare för muslimska samfund i 
Sverige. I juli 2017 exempelvis ar-
rangerade Svensk-Palestinska cen-
tret i Helsingborg en demonstration 
mot Israel där imamen Samir El Ri-
fai i ett anförande betecknade  judar 
som ”apors och svins avkomma” och 
beskrev dem som muslimernas eviga 
fiender, som förrädare som ständigt 
konspirerar för att underminera 
islam. El Rifai dömdes senare för hets 
mot folkgrupp. Att retoriken i de två 

fallen är så snarlik är ingen slump. De 
anklagelser, konspirationsteorier och 
avhumaniserande liknelser som används 
i båda fallen utgör centrala teman i 
islamistisk antijudisk propaganda.

Att judehat propageras av religiösa 
företrädare, som av åhörare kan uppfattas 
som auktoriteter, är särskilt allvarligt. 
Det är viktigt att uttalanden av dessa slag 

möts av tydliga fördömanden, inte 
minst från andra religiösa företrädare.  
I Kvällsposten intervjuades även en 
annan Malmöimam, Saeed Azam, som 
tog avstånd ifrån det inträffade och 
påpekade att Mahmouds predikningar 
är ett hot både mot judar och det 
brobyggande arbete som pågår i Malmö.

Malmö stad har under senare 
år börjat arbeta på ett mer seriöst 
sätt för att förebygga och motverka 
antisemitism. I september 2020 
presenterades Mirjam Katzin som ny 
samordnare mot antisemitism med 
ansvar för att stärka insatserna mot 
fördomar och hat mot judar i stadens 

skolor. Den 18 februari i år publicerades 
hennes rapport om den antisemitism som 
drabbar judiska elever (läs om rapporten 
på sida 1). Imamen Basem Mahmouds 
antisemitiska predikningar understryker 
ännu en gång vikten av att arbetet mot 
antisemitismen i Malmö intensifieras.

SKMA

Grov antisemitism 
från imam i Malmö

Skärmavbild från Kvällsposten.

Skärmavbild från Kvällsposten.

Kritik mot nedlagd utredning
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EN UTBREDD MEN FALSK UPPFATTNING
Den 29 januari i år ställde Björn Söder 
(SD) en skriftlig fråga till kultur- och 
demokratiminister Amanda Lind om 
huruvida hon tänkte vidta åtgärder mot 
antisemitism, och slog fast: ”Antisemi-
tismen är till stor del importerad genom 
invandring till Sverige.” Han reproducerar 
här en uppfattning som funnits i Sverige 
i flera decennier: att antisemitism bara är 
ett importerat problem, att det inte fun-
nits någon inhemsk fiendskap mot judar. 
Först kom antisemitismen från Tyskland, 
idag från Mellanöstern.

Denna uppfattning är lika utbredd 
som falsk. Och den kan bara hålla i sig så 
enträget eftersom det saknas forskning 
och publikationer om antisemitismens 
långa historiska linjer i Sverige – långt 
före 1930-talets omfattande sympatier 
med Nazityskland. Antisemitismen var 
ett populärt ämne långt innan de första 
judarna invandrade till landet, och både 
översättningar av antisemitiska texter från 
kontinenten och inhemska produktioner 
tillfredsställde intresset i en rasistisk och 
negativ konstruktion av ”juden” i olika 
samhällsgrupper och diskurser. Det är 
viktigt att förstå att senare utvecklingar 
inom antisemitism i Sverige byggde på 
ett väletablerat fundament. I århundra-
den hade svenskarna både skrivit, läst och 
hört om sina stora fiender, judarna.

MEDELTIDA RÖTTER
I Åkirkeby kyrka på Bornholm finns en 

granitdopfunt från ca 1200 vars långa run-
inskrift berättar historien om Jesus från 
bebådelsen till korsfästningen. I denna, 
den äldsta berättelsen om Jesu liv i folk-
mun (här gotländska), ställs judarna till 
svars för det påstådda gudsmordet: ”Ju-
darna tog vår herre och hudflängde ho-
nom vid pålen och vaktade honom. Och 
här fastnaglade judarna Jesus på korset.” 
Varje mening har ett tillhörande fält på 
funten med en illustration: bödlar hud-
flänger den halvnakne Jesus och står med 
hammare och spikar färdiga att korsfästa 
honom. Ända sedan den svenska religiösa 
litteraturens början har judar framställts 
som Kristi mördare. Denna version av 
passionshistorien upprepades i predik-
ningar, böner, andliga sånger och konst 
– inte minst kyrkomålningar – under de 
följande århundradena och bildade grund-
stenen för den svenskkristna uppfattning-
en av judar fram till mitten av 1900-talet.

I deras behandling av Jesus, hans 
moder, apostlarna, ja, även själva kyrkan 
och kristendomen ansågs judar som sär-
skilt våldsamma, konspiratoriska, djuriska 
och djävulska. I det s.k. Fornsvenska le-
gendariet – en samling legender och mi-
rakler på svenska som är bevarade i olika 
handskrifter från 1300- till 1500-talet 
– kan man läsa om judarnas hostie- och 
ikonskändning, rituella mord på kristna 
barn, samarbete med djävulen, stora hat 
mot de kristna och sexuella förförelse av 
heliga män. Judar var ett hot mot befolk-

ningen, samhället och kyrkan. De kräver 
hämnd för sin nuvarande makt- och hem-
löshet, och deras aptit för kristet blod är 
gränslös. De flesta historier slutar med 
att de onda judarna slås ihjäl eller att de 
konverterar till kristendom när ett mirakel 
öppnar deras ögon för den ”sanna guden”. 
Att det inte fanns judar bosatta i Sverige 
under medeltiden hade tydligen begrän-
sad betydelse för förekomsten av judar i 
den svenska religiösa litteraturen.

Men det är inte bara judarnas hand-
lingar som framställs negativt: ”judekrop-
pen” är också ful och onaturlig. Judar har 
en äcklig lukt, röda getskägg och rött 
hår som tecken på deras falskhet, stora, 
krokiga näsor, köttiga läppar och vassa 
tänder. Som straff för att ha mördat Jesus 
blöder judiska män varje månad – deras 
kroppar fungerar inte som naturliga män-
niskokroppar. I medeltida kyrkomålning-
ar framställdes judar med moderiktiga 
kläder, som symbol på världslighet och 
stolthet, i kontrast till de kristnas långa, 
blygsamma kjortlar. Judarna bar sin inre 
depravation på utsidan. I den svenska 
medeltidslitteraturen skriker judar och 
ylar som vargar och jämförs med hundar 
och svin. Det kända motivet ”judesug-
gan”, som föreställer judar som diar en 
gris, finns i inte mindre än tre uppländ-
ska kyrkor.

I icke-religiösa sammanhang var synen 
på judar på inget sätt mer positiv. Ett av 
endast två bevarade exempel av den dans-
ka översättningen från 1516 av Johannes 

Vad visste eller snarare trodde sig svenskar veta om judar och judendom 
innan den judiska invandringen till vårt land? Och vilken roll spelade 
anti judiska motiv i medeltida och tidigmoderna texter för bilden av och 
debatten om den judiska minoriteten i 1800-talets Sverige? Det är några 
av frågorna som historikerna Cordelia Hess och Jonathan Adams försöker 
besvara i ett pågående forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

”Antisemitismens arkiv” under lupp



Pfefferkorns De judaica confessione – en 
polemisk antijudisk beskrivning av judis-
ka seder och traditioner under Rosh has-
hanah och Jom kippur – finns på Skoklos-
ter slotts bibliotek. Vi vet inte när eller 
hur boken kom till biblioteket, men det är 
ytterst intressant att någon har köpt och 
tagit den med till Sverige och, som man 
kan se på alla marginalanmärkningarna, 
läst och kommenterat den. Ett egentligt 
svenskt verk som beskriver judarnas (far-
liga) ceremonier, Christian P. Löwes Spe-
culum Religionis Judaicae, utkom först 
1732. Bokens syfte är att upplysa svensk-
arna om judarnas felaktiga religion och 
ställa dem i dålig och förlöjligande dager.

BAKGRUNDEN TILL 
EMANCIPATIONSDEBATTERNA:  
JUDAR SOM ”RAS” OCH SPÖKE

1870 var året då riksdagen röstade ige-
nom emancipationen, dvs. man tiller-
kände judarna i Sverige medborgerliga 
rättigheter. Till dess hade riksdagen näs-
tan vartannat år diskuterat motioner som 
försökte försämra situationen för de ju-
dar som börjat bosätta sig i Stockholm, 
Göteborg och Norrköping i enlighet med 
restriktionerna i 1782 års judereglemente. 
Utanför den parlamentariska arenan flo-
rerade antisemitismen i svenskt boktryck. 
Hatet förekom i översättningar av med-
eltida legender, i konversionsberättelser,  
i politiska pamfletter, i noveller och pjä-
ser, i satiriska underhållningsdikter. Le-
genderna bildade en bakgrund av ”kun-

skap” som människor hade om judar, och 
många debatter om integration, immigra-
tion och emancipation präglades tydligt 
av äldre stereotyper.

Många texter var skrivna på svenska 
från början, men svenska boktryckare 
var även snabba med att låta översätta 
och publicera det senaste på framför allt 
tyska, i mindre utsträckning även eng-
elska och franska antijudiska skrifter: 
Christian Frank, Ernst Hengstenberg, 
Wilhelm Hauff och andra teoretiker av 
den så kallade Frühantisemitismus, där 
religiösa, politiska och rasistiska argu-
mentationer mot judar kombinerades till 
en samlad ideologi. Forskningen har till 
nu sett framväxten av denna typ av anti-
semitism som tätt förknippad med den 
politiska och sociala situationen i de tyska 
territorialstaterna, med en utpräglad kon-
fessionell kultur, många upplysta furstar 
och en framväxande idé om religiös tole-
rans. Modern rasistisk antisemitism, an-
ser forskare, har utvecklats som reaktion 
på att religiöst grundade restriktioner och 
gränser försvann med emancipationen. 
Sverige, med sitt ideal av religiös homo-
genitet, verkar ha utvecklat biologistiska 
uppfattningar om judar mycket tidigare 
och utan koppling till emancipationen. 
Ordet ”ras” användes om judar redan 
år 1815, i den satiriska dialogen Om ju-
darnas företräde, välde och lycka av Carl 
Gustav Nordforss. 

En långlivad bästsäljare – med 

minst 24 editioner under 1800-talet 
– var legenden om Ahasver, en judisk 
skomakare som bevittnade Jesus väg 
till Golgata och vägrade att låta honom 
vistas vid sin dörr. Som straff beordrade 
Jesus honom att vandra runt i världen till 
domedagen. Legenden om den så kallade 
Vandrande eller Evige Juden kan följas 
tillbaka till 1100-talet och finns i många 
olika varianter över hela Europa. Ahas-
ver är en tragisk och otäck figur som 
under modern tid kom att personifiera 
judisk hemlöshet och brist på rötter – 
som ansågs som straff för gudsmordet 
och oförmågan att inse att Jesus var den 
sanne messias. Samma idé förmedlas i 
en text som alltid trycktes tillsammans 
med Ahasver-legenden: Om thet straff 
vart släkte ibland Judarna lida måste, 
som beskriver påstådda ”straff” som var-
je israelitisk stam fick för deras specifika 
deltagande i tortyren och avrättningen. 
Straffen består av olika fysiska men som 
i sin helhet beskriver judar som spot-
tande, illaluktande personer som pratar 
konstigt och rent allmänt bär fysiska 
markörer för sin ondska. Texten är ett 
typiskt exempel på den medeltida ”rasi-
fieringen” av judar: kristna gav judarna 
som kollektiv skulden för Jesu död och 
därmed den ultimativa ondskan. Man 
antog allmänt att dålig karaktär också 
visades i en ful fysionomi. På så sätt 
manifesterades föreställningen att judar 
hade specifika fysiska egenskaper – och 
därmed en biologisk essens. 
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”Antisemitismens arkiv” under lupp
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Dopfunt i Åkirkeby kyrka, Bornholm, från ca. 1200. 
Judar hudflänger Jesus, leder honom till korset för 
att korsfästa honom.

Målning i Täby kyrka av Albertus Pictor på 1480-talet. 
Judar angriper jungfru Marias kista.

”Judesuggan” i Uppsala domkyrka, från 1300-talet.
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KONVERSION OCH JUDARNAS 
HEMLIGHETER

Den så kallade ersättningsteologin ut-
vecklades redan hos kyrkofäderna och 
präglade den kristna relationen till ju-
dendomen under hela medeltiden och 
även efter reformationen: en föreställ-
ning om att avtalet mellan Gud och fol-
ket Israel från Moses och Abraham har 
spelat ut sin roll med Jesus och det nya 
avtalet som kom med honom och dopet 
till människorna. Eftersom judarna inte 
ville ingå i det nya avtalet ersattes de i 
sin särställning som utvalt folk med de 
kristna. I 1800-talets Sverige uttryck-
tes ersättningsteologin bland annat i de 
många berättelser om judiska konvertiter 
som med hjälp av nåden insåg att Jesus 
var den rätte messias. 

Dessa konversionsberättelser var omått-
ligt populära under hela 1800-talet – vil-
ket inte stod i motsats till de rasistiska 
uppfattningarna om judar. Juden domen 
framställdes som en religion som forma-
de ett nationellt kollektiv genom Gamla 
Testamentets lagar, och även om enstaka 
personer kunde lämna kollektivet så var 
det en mycket vanlig föreställning att ju-
dar lydde under en annan etik och andra 
regler. Och dessa regler, så formulera-
des det ofta, beordrade judarna att vara 
fientliga mot kristna – även detta en idé 
som utvecklades under medeltiden och 
spreds i det moderna Sverige bland an-
nat genom en översättning av Christian 
Eisen mengers Entdecktes Judenthum, 
i vilket han sammanställde citat från 
Talmud för att ”bevisa” judisk fientlig-
het. Även denna textgenre som påstod 
sig avslöja ”judarnas hemligheter” för de 
kristna har gamla rötter och hänger ihop 
med dels konvertiternas autobiografier, 
dels försök att kriminalisera rabbinska 
texter – en första kampanj med detta 
syfte ägde rum 1241 i Paris.

ANTISEMITISM HAR ALLTID  
VARIT SVENSKT

Det är omöjligt att dra slutsatser om anti-
semitismens förankring i olika sociala 
grupper i Sverige utifrån produktionen av 
texter med antijudiska teman. Men några 
aspekter är tydliga: judar konstruerades 
som ett ämne (och ett problem) i mycket 
större utsträckning än vad deras demo-
grafiska representation var före emanci-
pationen, och även innan de ens invand-
rade. Intresset i judar var därmed både 
kvantitativt, tematiskt och geografiskt 
oberoende av den mycket lilla judiska mi-
noriteten, och det var inte neutralt. Den 
långa traditionen av medeltida legender, 
tidigmoderna konversionsberättelser och 
”etnografiska” texter om judar som hade 
cirkulerat i landet sedan medeltiden bil-
dade en bakgrund av ”kunskap” om judar 
som författare kunde använda. 

Många av de författare som skrev an-
tijudiska texter – de som vi känner till, 
många utgavs anonymt – var teatermän-
niskor, översättare, politiker, hantverkare 
eller novellister som bara skrev en enda 
text om judar. Carl Gustaf Nordforss, 
Johan Gustaf Hjerta, Bengt Sander och 

flera andra helt vanliga svenskar utbrast 
i hatfyllda kommentarer om judarnas 
kontroll över svensk ekonomi, deras vilja 
att ta över landet och låta omskära alla 
svenskar, deras dåliga lukt och fula ut-
seende. Denna ”kunskap” om judar var 
utbredd redan under de första decen-
nierna av 1800-talet och därmed långt 
före emancipationen. 

De politiska debatterna påverkades av 
samma sorts stereotyper. Det är omöjligt 
att rekonstruera i varje enskilt fall från 
vilka källor en författare har hämtat sina 
uppfattningar om judar – men antisemi-
tismens arkiv i sin helhet fanns tillgängligt 
i form av predikningar, legender, noveller, 
pjäser och artiklar i dagstidningar och 
andra texter. Dessa olika textformer ta-
lade vanligtvis till olika sociala grupper, 
folk med olika utbildningar, bakgrunder, 
ekonomiska situationer och levnadssätt. 
Utifrån den tryckta produktionen är det 
tydligt att antisemitismen var någonting 
för alla: det fanns billiga böcker och dyra, 
religiös uppbyggelselitteratur och politis-
ka pamfletter, teologiska och filosofiska 
avhandlingar, skämtböcker med karikaty-
rer. Antisemitism har alltid varit svenskt.

Jonathan Adams, docent, är forskare vid Institutio-
nen för historiska studier, Göteborgs universitet. Han 
har utgivit böcker och artiklar om antisemitismens 
historia i Norden och om nordiska språk och litteratur 
under medeltiden.

Cordelia Hess, professor, forskar och undervisar 
vid universiteten i Göteborg och Greifswald. Hennes 
forskningsämnen är antisemitismen i ett långt his-
toriskt perspektiv samt Östersjöområdets historia.
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Christian Petter Löwes  antijudiska skrift 
Speculum Religionis Judaicæ (1732).FO
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”Utifrån den tryckta produk-
tionen är det tydligt att antisemi-

tismen var någonting för alla”
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”Det är vårt gemensamma ansvar att 
bära de överlevandes berättelser”

Tack för att jag får vara med er idag. Det är två år 
sedan jag var hos er på Förintelsens minnesdag. Då 
berättade jag om Max Safir; att han hörde av sig till 
mig och sa att Sverige borde inrätta ett museum 
om Förintelsen för att bevara överlevandes minnen 

till kommande generationer. Mycket har hänt sedan dess. Som 
ni vet, så fick Malmö internationella forum om hågkomsten av 
Förintelsen och bekämpandet av antisemitism skjutas upp ett 
år på grund av Coronapandemin. Som ni vet, är det på grund av 
samma virus jag idag får tala till er på det här sättet istället för att 
möta er ansikte mot ansikte. Och som ni säkert vet, gick Max 
Safir ur tiden i somras, 94 år gammal. 

Max har tillsammans med flera andra överlevande dra-
git ett tungt lass för att berätta sin historia och rest med 
svenska ungdomar till Förintelsens minnesplatser. Men Max 
Safir lyfte också vikten av att ge en röst åt dem som från-
togs sin. Han påminde om alla de livsöden som aldrig blev, 
alla bröllop, alla uppfinningar. Storslagna musikstycken, alla 
vardagar som aldrig hände, alla liv som släcktes. Allt som 
inte blev, alla som aldrig fick leva. Han gav röst också åt 
alla dem. Vi andra får fortsätta Max Safirs arbete, och alla 
överlevandes viktiga arbete. Att bära alla deras berättelser, 
det är vårt gemensamma ansvar. 

SOM STATSMINISTER ÄR det många saker som är obligatoriska: 
partiledardebatter, internationella möten, formalia och proce-
durer – det går inte att välja bort för att lusten säger så. Men det 
finns delar som går att välja. Jag har valt att som statsminister 
prioritera vissa saker: överlevandes minnen, Sveriges kamp 
mot dagens antisemitism, kunskapen om Förintelsen, 
och om fördomar. Jag har fått frågan: varför? Varför 
det är viktigt för mig. Och ofta tror jag att människor 
vill ha ett konkret ögonblick som svar; en händelse eller 
ett möte, med en enskild som person som på något sätt 
förändrade mig, att sen dess har jag arbetat med 
de här frågorna. Men det är faktiskt tvärtom, 
det är en stilla känsla som har funnits hela mitt 
liv. En känsla för att människor ska behandlas 
lika och rätt, och med värdighet. Ingen större 
förbrytelse mot detta finns än Förintelsen. 

Martin Luther King, han sade en gång att 
”den stora tragedin är inte de onda männis-
kornas brutalitet, utan de goda människornas 
tystnad”. För mig är det precis så jag känner 
kring Förintelsen och antisemitism idag. Att 
inte göra något, att välja att inte sprida kun-

skap, inte engagera sig, eller att vara passiv och ställa sig vid sidan 
om, det är otänkbart för mig. Att göra mitt bästa för att sprida 
kunskap och motverka antisemitism ser jag därför som obligato-
riskt, för mig som människa, och som svensk statsminister.

I MAX SAFIRS bok Bäste Herrn, låt mig få leva finns all den stora 
grymheten med, men också där är det enskilda händelser som 
fastnar. Hans bror, som hade en familj att tänka på, stal en limpa 
bröd från bageriet i gettot där han arbetade. För det blev han 
skjuten. Kvinnor som kom till Auschwitz-Birkenau med rött 
nagellack eller läppstift som fortfarande satt kvar. Den hårda 
vakten som visade sig vara jude, men med falska papper. När de 
överlevande går bort en efter en, blir de som kan vittna om vad 
de själva sett och upplevt färre.

Och samtidigt tar sig antisemitismen nya uttryck. Hatet 
mot judar finns i vår historia, i vår samtid: i högerextrema 
grupper, i delar av vänstern och i islamistiska miljöer. Vi ser 
antisemitism hos vuxna och barn som flytt till Sverige från 
länder där judehat präglar skolundervisning och statlig pro-
paganda. Antisemitiska budskap fanns bland dem som angrep 
den amerikanska kongressen i Washington, och de återfinns 
bland grupper som sprider konspirationsteorier om Covid-
19-pandemin och om vaccinationer.

De överlevande blir färre, och samtidigt kommer hela tiden 
nya barn, nya tonåringar som för första gången hör att det skett 
något som kallas Förintelsen. Det är Sveriges uppgift att fortsätta 
lära ut, fortsätta sprida kunskap. Regeringen är nu redo att ta 
nästa steg i arbetet för ett museum om Sverige och Förintelsen. 
Vår bedömning är att ett Sveriges museum om Förintelsen, det 

ska inrättas som ett självständigt museum vid en befintlig 
museimyndighet. Det ska ligga i Stockholm och kunna 
öppna den 1 juli 2022, en dag jag ser fram emot.

Max Safir kommer aldrig att få se när muséet öppnar. 
Jag hade annars hoppats på att få ta med honom dit. 

Samma sak gäller flera andra överlevande som lagt 
så mycket energi på att sprida kunskap och se till 
att berättelser lever vidare. Men andra kommer 
att kunna gå dit: gymnasieungdomar, tonåringar, 
mor- och farföräldrar som tar med ett barnbarn 
dit. De kommer att få se, de kommer kunna ta 
del av historien. Och vi ska fortsätta berätta för 
Sveriges barn, vi fortsätter sprida kunskapen 
och se den slå rot. Vi gör det för att allt annat 
är otänkbart. För att det är vårt ansvar. För att 
vi är människor. Tack för att jag fick delta så-
här, jag ser fram emot att ses framöver. FO
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På Förintelsens minnesdag 27 januari talade statsminister Stefan Löfven på den minnesceremoni 
som Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande arrangerade i 

samarbete med SKMA, Forum för levande historia och Judiska museet. Här följer hans tal. 
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Du tog initiativ till att Oxievångs-
skolan skulle delta i hågkomstutbild-
ningen. Vilka var dina och skolans 
förväntningar på utbildningen?

När jag fick information om den satsning 
SKMA skulle göra i Malmö med håg-
komstutbildningar så tänkte jag direkt att 
det här tillfället får vi bara inte missa. Ox-
ievångsskolan är en skola som utgör ex-
empel på Malmö stads socioekonomiska 
komplexitet, min rektor brukar kalla den 
för ”ett Malmö i miniatyr”. I Skolvalet 
2018 var Socialdemokraterna och Sve-
rigedemokraterna de partier som fick 
flest elevröster. Skolan är en mötesplats 
för elever med olika bakgrunder och det 

finns ett stort intresse 
för samhällsfrågor. Jag 
tänkte att hågkomst-
utbildningen skulle 
kunna fungera som 
”injektion” för både 
elever och per-
sonal för att öka 
engagemanget 
och kunskaperna 
kring Förintel-
sen, antisemi-
tism och rasism. 

Mina egna personliga 
förväntningar var att jag skulle få veta 
mer om antisemitismen i dag och hur 
den upplevs av våra elever i Malmö.  
Jag var även nyfiken på mina kollegor från 
de andra skolorna och hur de upplever sin 
situation som SO-lärare. 

Från Oxievångsskolan deltog sex elever, 
två SO-lärare och en skolbibliotekarie. 
När vi sökte till projektet ansåg vi att vi 
borde få fler elevplatser, eftersom vi är 
en stor skola – att platserna skulle vara 
lite mer proportionerligt fördelade. Men 
SKMA:s projektansvariga stod på sig och 
poängterade integrationstanken och vik-
ten av mötet mellan ungdomar från olika 
delar av Malmö. I efterhand måste jag 

medge att just detta var en av de stora 
behållningarna. Malmö är en geografiskt 
liten stad, men segregerad. Det är cykel-
avstånd till det mesta. Men samtidigt blir 
skolor som ”isolerade öar”. Hågkomstut-
bildningen har bidragit till en förändring 
i rätt riktning.

Våra sex elever visade redan i sina an-
sökningar till utbildningen att de hade 
något gemensamt. Utöver ett intresse för 
historia, så hade de även intresse och en-
gagemang för frågor kring antisemitism 
och rasism i vår tid. Man kan säga att de 
redan observerat antisemitism och rasism 
i sin närmiljö. Hågkomstutbildningen gav 
dem mycket kunskap, ett utvecklat be-
greppsförråd och en förmåga att diskutera 
och bemöta frågor kring Förintelsen, anti-
semitism och rasism. Efter utbildningen 
var de stärkta och kunde sprida kunskaper 
och erfarenheter vidare till övriga elever 
på skolan och till personalen. De blev ock-
så modigare och hade kurage att reagera 
när de stötte på antisemitism i skolan. En 
elev började skriva olika texter efter resan. 
Hen har också gått med i ett politiskt ung-
domsförbund och i Amnesty Internatio-
nal för att arbeta aktivt för mänskliga rät-
tigheter och mot antisemitism och rasism.
Eleverna deltog också i en hearing med 
politiker från grundskolenämnden och 
tjänstemän från grundskoleförvaltningen 
och berättade engagerat om utbildningen 
och sina nya insikter. Jag är riktigt stolt 
över dem och deras utveckling.

Nyligen fick du Hédi Frieds lärarsti-
pendium – i motiveringen stod bland 
annat att du arbetar på ett systema-
tiskt och outtröttligt sätt för att rusta 
dina elever att utvecklas till demokra-
tiska medborgare. I vilken mån har 
hågkomstutbildningen påverkat dig 
och din undervisning?

Utbildningen har gett mig energi till att 
fortsätta arbeta systematiskt med dessa 

”SKMA:s insats i Malmö har betytt mycket för oss”
SKMA utbildar

SKMA:s regeringsstödda hågkomstut-
bildningar om Förintelsen, antisemitism 
och rasism, som inkluderar studieresor 
till Förintelsens platser i Polen, är tillfäl-
ligt satta på paus. Sedan 2018 har ca 500 
högstadieelever och drygt 150 lärare från 
60 skolor i olika delar av landet deltagit.  
En av de sista utbildningarna innan det 
blev omöjligt att resa till Polen genomför-
des i februari-mars 2020 med sju skolor 
från olika delar av Malmö. En av dessa 
var Oxievångsskolan. Vi bad Heléne Ny-
rén, legitimerad lärare i geografi, historia, 
samhällskunskap och religion, ge en bak-
grund till varför skolan ville delta i pro-
jektet och hur det har påverkat eleverna, 
skolan och hennes egen undervisning.

Jag heter Heléne Nyrén och har arbetat i grundsko-
lan sedan 1994, efter avslutade studier i Uppsala. 
Bor nu i Malmö och arbetar på Oxievångsskolan 
där jag för tillfället undervisar elever i årskurs 7.  
Jag driver också en lärarblogg där jag delar med 
mig av personliga reflektioner och exempel från min 
undervisning: http://helenenyren.se/.
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Loggbok för elever i 
Hågkomstprojektet.
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frågor utifrån läroplanens första kapitel 
som ligger till grund för all undervisning. 
Men den har även väckt mitt intresse och 
engagemang för att tillsammans med an-
dra lärare och aktörer aktivt arbeta för att 
bli en del av lösningen på de utmaningar 
vi har i Malmö.

Jag har under året fått ett utökat kol-
legium med stort intresse och engage-
mang för frågorna. Nätverkskontakter 
med SKMA har gett mig tillgång till 
flera olika utbildningar och seminarier 
som svarar upp till mitt behov av fort-
bildning. Det är svårt att på egen hand 
hålla sig à jour med forskning och om-
världsanalyser. Jag försöker att inspirera 
och få fler lärare att ”haka på”. Nu har vi 
skapat ”Skolnätverk mot antisemitism” 
här i Malmö, som jag hoppas ska kunna 
bli ett forum för skolpersonal där vi kan 
utbyta erfarenheter, stötta varandra och 

få tillgång till fortbildning som vi efter-
frågar och behöver.

 
Antisemitismen i Malmö har ofta 
varit i fokus i media. Vad är din erfa-
renhet av antisemitism i Oxievångs-
skolan? Vilka former av antisemitism 
upplever du som vanligast?

Nyligen kom en rapport om antisemi-
tism i Malmös skolor författad av Mir-
jam Katzin (se sida 1, reds. anmärkning). 
En av de saker som tas upp är det som 
benämns som ”skolgårdsantisemitism”. 
När jag läser rapporten känner jag igen 
mig i frågor som eleverna ställer till mig 
i min undervisning om konspirationsteo-
rier eller om aktuella händelser som de 
läst om på ”alternativa medier”. Jag kän-
ner även igen mig i att konflikten kring 
Israel och Palestina är en het potatis som 

kan väcka antisemitiska tongångar till liv. 
Många elever möter och påverkas av ra-
sistiskt och antisemitiskt språkbruk i sin 
vardag, vilket de tar med sig in i skolans 
värld. Ibland tror jag att de också vill tes-
ta gränser, men även att de egentligen är 
nyfikna och vill veta mer om vad det är 
som är så laddat. En slags kunskapstörst. 
Eleverna på högstadiet funderar över sin 
identitet och sin omgivning. Vuxna och 
kamrater spelar särskilt stor roll under 
dessa år.

Jag skulle önska att all skolpersonal fick 
en grundutbildning kring antisemitismens 
historia och hur den syns i skolmiljöer och 
i konspirationsteorier idag. De flesta vux-
na känner till att det finns algoritmer och 
filterbubblor, men hur håller vi oss med-
vetna om och uppmärksamma på våra 
egna bubblor och fällor? Även en matte-
lärare kan behöva bemöta och agera mot 

”SKMA:s insats i Malmö har betytt mycket för oss”

Elever och lärare från olika Malmöskolor. Bilden är tagen sista dagen av studieresan i Polen. 

FO
TO

: N
IC

LA
S

 B
LO

M



svenska
kommittén

mot
antisemitism10

antisemitism och rasism i sitt klassrum. 
Det kräver kunskap och medvetenhet. 

Vad tror du är nyckeln till en fram-
gångsrik undervisning om antisemi-
tism? Vilket stöd och vilka verktyg 
tror du lärare behöver för att arbeta 
mot antisemitism och rasism?

För att långsiktigt och framgångsrikt kun-
na stärka arbetet mot antisemitism och 
rasism behövs tid till samarbete och fort-
bildning för lärare och skolpersonal. Un-
dervisning om antisemitism och Förintel-
sen bör integreras i olika arbetsområden 
och bedrivas över tid. Man kan använda 
skönlitteratur och aktuella händelser, 
skapa förutsättningar för att eleverna kan 
se mönster och identifiera situationer där 
man behöver bemöta och agera mot anti-
semitism och rasism. Man kan använda 
kunskaper kring antisemitism och Förin-
telsen för att prata om aktuella händelser, 
där till exempel retorik eller lagförslag 
kan innebära att demokratin försvagas. 
Jag tror även på att vi bör bli bättre på 
att synliggöra ”judiskt liv” i Sverige idag. 
Nyligen bjöd jag och en kollega in resurs-
läraren Peter Vig till våra sjuor. Han berät-

tade om judiskt liv och hur det är att leva 
med sin judiska identitet. Det var mycket 
uppskattat av eleverna och flera föräldrar 
hörde av sig och var positiva till initiativet.

Om den planerade satsningen kring håg-
komstutbildningar i Malmö går i lås, så kan 
det få en stor effekt på undervisningen i 
Malmö över tid. Satsningen innebär att re-
presentanter från totalt ett femtontal skolor 
skulle vara med i hågkomstutbildningarna. 
Tänk vilken kraft det skulle kunna bli om 
elevernas och lärarnas erfarenheter kunde 
ges större plats och utrymme! Skolan som 
institution har en stor möjlighet att påverka 
med god undervisning, samarbeten och 
stöd av olika aktörer i samhället. SKMA:s 
insats i Malmö har under året betytt 
mycket för oss som har fått ta del av kom-
petens, handledning och nätverksarbete.  
Vi kommer att behöva fortsatt stöd för att 
bli stärkta och stå stadigt i våra klassrum. 

Nu arbetar vi vidare för att komma iväg 
på ytterligare en hågkomstutbildning med 
SKMA till hösten. Denna gång ska vi lärare 
som var med i den tidigare utbildningen ta 
ett större ansvar för att ge grundläggande 
kunskap. Vi kommer att följa SKMA:s tidi-
gare program och syftesbeskrivningar, samt 
få stöd och tillgång till material av SKMA. 

Några lärare kommer att föreläsa och hålla 
i gruppdiskussioner kring antisemitismens 
historia, nazismens ideologi och framväxt 
under mellankrigstiden, samt hur man an-
vände stereotyper och propaganda. Med de 
kunskaperna vill vi ge eleverna möjligheter 
att upptäcka antisemitism och kodord, samt 
ge dem mod att våga agera och ifrågasätta 
konspirationsteorier som de möts av i dag 
– såväl i verkliga livet som på nätet. 

Vi har gjort en ansvarsfördelning mellan 
oss lärare för att kunna fördjupa oss i det vi 
ska ansvara för under för- och eftersemi-
narierna. Det är svårt att ersätta den speci-
alkompetens som SKMA:s pedagog Niclas 
Blom har, men en god effekt av att vi axlar 
ansvaret tror jag blir att nivån generellt 
kommer att höjas för den ordinarie under-
visningen om Förintelsen, antisemitism och 
rasism. Under arbetets gång kommer det 
att ske fördjupade pedagogiska och meto-
diska samtal oss lärare emellan, det är vär-
defulla möten – även om de inte är direkt 
mätbara i tabeller och diagram. För mig är 
det viktigt att arbeta och gå ”all in”, trots att 
pandemihotet finns över oss. Det är viktigt 
att arbeta framåt även i tider av kris.

Intervjuare: Lena Jersenius

SKMA utbildar
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Minnesstund i Auschwitz-Birkenau.

SKMA:s pedagog Niclas Blom föreläser på förseminariet. 

Malmöelever besöker Remuhsynagogan i Krakow.
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Huruvida människor i vårt land attackeras och diskrimi-
neras pga. sin bakgrund, identitet eller utseende borde 
man inte kunna ha olika ”åsikter” om. Ändå är min 

erfarenhet att många av olika anledningar gör sitt bästa för att 
förminska eller helt förneka problemen. Men både forskningen 
och verkligheten på gatan och skolgården talar sitt tydliga språk: 
olika former av rasism är ett problem i Sverige idag. Det förstör 
människors liv.

Och även om det kan vara svårare för en person som inte själv 
drabbas att förstå hur rasismen fungerar, och för den delen hur 
man själv ibland kanske till och med bidrar till den, så måste 
det första och därefter ständigt pågående steget handla om att 
ta ställning. Tänker du aktivt bidra till att bekämpa rasismen, 
eller tänker du göra det motsatta? Nej, det finns egentligen ingen 
mellanväg här menar jag. Förblir du ”passiv” låter du nämligen 
rasismen fortleva, ja växa sig starkare. Alldeles särskilt gäller 
detta om du befinner dig bland människor, t.ex. vänner, som 
uttrycker sig och agerar rasistiskt.

EN ÖGONÖPPNANDE UTBILDNING
Under hösten 2020 fick jag möjligheten att delta i Svenska 
kommittén mot antisemitisms fördjupande fortbildning i 
Stockholm om nutida antisemitism och rasism. Det var det sista 
steget i SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om 
Förintelsen, antisemitism och rasism, som in kluderar 
en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Under 
perioden 2018–2021 kommer sammanlagt ca 1 000 
elever och lärare från olika högstadieskolor runtom 
i hela Sverige att utbildas inom projektet. Själv var 
jag på plats i Krakowområdet tillsammans med an-
dra jämnåriga från Värmland i slutet av 2019, och be-
sökte bland annat det före detta koncentrations- och 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Resan och hela 

utbildningen har varit en rejäl ögonöppnare.
Under den avslutande fördjupningsfortbildningen i Stockholm 

i höstas fick vi lyssna till många duktiga föreläsare inom områ-
det nutida rasism och diskriminering. Vi fick ökade kunskaper 
om antisemitism, afrofobi, antiziganism, islamofobi, hatbrott, 
konspirationsteorier och hur rasistiska partier och rörelser rik-
tar sin propaganda mot olika minoriteter. Men vi pratade också  
mycket om hur man kan identifiera och bemöta fördomsfulla 
och rasistiska påståenden – och försök att förminska eller för-
neka det faktum att rasismen är ett problem.

TA STÄLLNING!
Vi vet t.ex. att rasism kan leda till diskriminering på bostads- och 
arbetsmarknaden, och att människor känner sig tvungna att dölja 
sin identitet eller t.o.m. byta namn. Afrosvenskar attackeras pga. sin 
hudfärg, romer utmålas som ”tiggare” och ”tjuvar”, alla muslimer 
dras över en kam som ”terrorister” och judar ges kollektiv skuld 
för staten Israels politik. Och det börjar redan i tidig ålder. Enligt 
organisationen Friends senaste rapport om trygghet i skolan är den 
vanligaste formen av trakasserier eller kränkningar riktade mot 
barn och unga i årskurserna 3–9 sådana som baseras på etnicitet.

Återigen: vi vet det här, rasismen finns överallt i vårt sam-
hälle och får konsekvenser för offren men också för samhället 

i stort. Så låt det inte bli en fråga om ”åsikter” på fikarasten,  
i klassrummet eller för den delen när det ska fattas po-

litiska beslut. Kunskapen om dessa frågor skulle be-
höva höjas på många håll, vi behöver mer utbildning 
både om Förintelsen och antisemitism och rasism 
historiskt och idag, inte minst i skolan. Men ditt an-
svar i det hela är redan nu solklart, vem du än är som 

läser detta. Ta ställning!

Oliver Thyberg, 17 år
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”Resan och hela utbildningen har 
varit en rejäl ögonöppnare”
Oliver Thyberg är en av hundratals högstadieelever från olika skolor runtom  
i landet som sedan 2018 deltagit i SKMA:s stora regeringsstödda utbildnings-
satsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Han beskriver det som  
”en rejäl ögonöppnare”, och uppmanar oss alla att ta ställning.

SKMA:s pedagog Niclas Blom föreläser på den avslutande fortbildningen i Stockholm.
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För Alsterdal torde det ha varit 
enkelt men sannolikt en smula 
stressigt att skriva konferens-
föredraget. Han var 
nämligen i full färd 

med att slutföra manuskriptet 
till Antisemitism antisionism. 
Exemplet Polen. Boken snabb-
skrevs medan den antisemitis-
ka kampanjen pågick; förordet 
är daterat i mars 1969. Det 
gick alltså undan. Något hast-
verk är det emellertid inte. 
Tvärtom framstår boken än 
idag som häpnadsväckande 
initierad och välunderbyggd och trots 
att det sedan 1969 har skrivits åtskilliga 
hyllmeter i ämnet håller Alsterdals analys 
fortfarande. 

I det följande ska Alsterdals insatser 
mot antisemitism kortfattat skildras. Re-
dogörelsen utgår från min inledning till 
nyutgåvan av Antisemitism antisionism. 
Exemplet Polen, publicerad av Weddig 
Runquist och Égalité förlag 2020. 

Det går inte att med säkerhet fastslå 
när Alsterdal började intressera sig för 
antisemitismen. Sannolikt skedde det re-
dan i tonåren då han var ombud för Ture 
Nermans antinazistiska Trots Allt! och 
ungsyndikalistiska Storm och medlem i 
det av Nerman ledda Förbundet kämpan-
de demokrati. Detta tidiga engagemang 
tycks ha blivit bestämmande för Alster-

dals ställningstaganden livet igenom. Han 
var en kämpande (social)demokrat och 
glödande antinazist. Detta, tillsammans 
med hans tro på Israel som socialistiskt 

experiment, gjorde honom till 
både en uttalad Israelvän och 
en svuren fiende till antisemi-
tismen; den antisemitism han 
bekämpade var inte minst den 
statsdirigerade sovjetiska, som 
både användes för in- och utri-
kespolitiska syften och särskilt i 
anslutning till Mellanösternkon-
flikten. 

Alsterdal kommenterade antise-
mitismen i skrift redan 

1959. Huvuddelen av texterna 
och samtliga rapporter och 
böcker i ämnet publicerades 
emellertid under tioårsperio-
den från 1963 till 1973, med 
en tyngdpunkt åren kring de-
cennieskiftet då han i realtid 
rapporterade om hur den anti-
semitiska kampanjen i Polen 
framskred och dessutom tog 
Dagens Nyheters Wienkor-
respondent Lars Åke Berling 
i upptuktelse för att han okri-
tiskt återgett den polska re-
gimens bild av utvecklingen. 
Artiklarna publicerades i de 
fora där Alsterdal regelbundet 
medverkade, främst i Arbetet, 

där han varit både kulturchef och vika-
rierande chefredaktör, men också i Me-
tallarbetaren, Tiden och Aktuellt i Politik 
och samhälle. 

Hans arbete med att dokumentera och 
informera om antisemitismen inleddes, 
som antytts, inom Socialistinternationa-
len. Organisationen hade börjat engagera 
sig i judarnas situation i Sovjetunionen 
1957 och under 1960-talet antagit en rad 
resolutioner i frågan. Liksom Alsterdal 
var organisationen (vid denna tid) utta-
lat Israelvänlig. Såväl Israelsympatierna 
som kampen mot antisemitismen bakom 
järnridån bör förstås mot bakgrund av 

Alvar Alsterdal och kampen mot
Lars M Andersson 
historiker vid Uppsala universitet och medlem i SKMA.

DEN 22 FEBRUARI 1969 hölls i Stockholm en konferens på temat ”Judarnas situation i Sovjet 
och Östeuropa”, organiserad av Broderskapsrörelsen, Folkpartiets kristet sociala råd samt 
Centerpartiets kulturkommitté. Bakgrunden var den oroande antijudiska utvecklingen i 
Polen under Gomułkaregimen. En av talarna var journalisten, redaktören, radio- och teve-
mannen, författaren och sedermera pressrådet ALVAR ALSTERDAL (1926–1991) vars språk-
kunskaper, internationella kontaktnät och intresse för och engagemang i judisk kultur och i 
den unga judiska staten gjort att han hade utsetts till Socialistinternationalens rapportör i 
frågor om judarnas situation i Central- och Östeuropa. Att han framträdde på en konferens 
om judarnas situation bakom järnridån i slutet av 1960-talet var därför en självklarhet. Han 
var tillsammans med folkpartiets blivande partiledare Per Ahlmark – Europarådets dåva-
rande rapportör i frågor om judarnas situation i Sovjetunionen – den ledande svenske 
experten i ämnet vid denna tid.
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Massmöte under den antisemitiska kampanjen i Polen i slutet 
av 1960-talet. På flera av plakaten står ”Sionisterna till Israel”.
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Alvar Alsterdal och kampen mot

kalla kriget. När Socialistinternationalen 
väcktes ur sin törnrosasömn efter andra 
världskriget och samlades i Frankfurt 
1951 definierade rörelsen sin historiska 
uppgift gentemot två huvudfiender, ka-
pitalism och kommunism. Den förra re-
presenterade förtryck och imperialism, 
den senare exploatering av de många och 
berikande av de få. Under 1950-talet och 
den första hälften av 1960-talet var utfal-
len hårdare mot kommunismen än mot 
kapitalismen. Pragkuppen 1948 och den 
efterföljande antisemitiska Slánskýpro-
cessen 1952, liksom Stalins förföljelse av 
judarna i Sovjetunionen, bekräftade bil-
den av den förtryckande kommunismen. 
Israel visade vad den demokratiska socia-
lismen var mäktig. 

AV DE DAGBOKSANTECKNINGAR, ”skrivna 
och oskrivna”, som Alsterdal publicera-
de i Statsanställd 1966, framgår att han 
började delta i Socialistinternationalens 
kongresser och arbete 1955. Han var allt-
så med från början när organisationen 
inledde sin kamp mot antisemitismen. 
Han var också en av initiativtagarna till 
den första av de rapporter internationalen 
publicerade 1964 och djupt involverad i 
tillkomsten av de två som därefter följde 
1967 och 1970. Hans, så vitt känt, första 
artikel om antisemitismen i Sovjetunio-
nen hör hemma i detta sammanhang och 
innehåller hänvisningar till Socialistin-

ternationalen. Den publi-
cerades i januari 1963 i Ar-
betet. Han återkom senare 
samma år till ämnet i en 
längre artikel i Metallar-
betaren.

Arbetettexten innehåller 
samma information som 
en artikel av Emanuel Lit-
vinoff, publicerad i Dagens 
Nyheter senare samma år 
och baserad på ett före-
drag som den senare hål-
lit i Lund. Litvinoff var en 
brittisk-judisk författare, 
redaktör och aktivist. Hans 
nyhetsbrev i tidskrifts- och 
ibland bokformat, Jews in Eastern Europe, 
var från slutet av 1950-talet tillsammans 
med de bulletiner som gavs ut av Institute 
of Jewish Affairs i London och av Centre 
de documentation juive contemnporaine i 
Paris en av de viktigaste källorna till kun-
skap om judarnas situation bakom järnri-
dån och bidrog till att amerikansk-judiska 
grupper på allvar började driva frågan 
om utvandringstillstånd för judarna i 
Sovjetunion. Det är också uppenbart att 
Litvinoff var en viktig inspirationskälla 
och samtalspartner för Alsterdal. När de 
lärde känna varandra är oklart. Möjligen 
hade de träffats redan 1960 då Litvinoff 
besökt Sverige. Att de råkats i samband 
med föredraget i Lund 1963 är troligt.  

Säkert är att de båda del-
tog i en paneldebatt på 
Stockholms studentkår 
i mars 1966 i anslutning 
till en utställning av foto-
montage avsedd att fästa 
uppmärksamhet på de 
sovjetiska judarnas situ-
ation. De skulle också 
sam arbeta i författandet 
av Socialistinternationa-
lens rapport Antisemi-
tism in the Soviet Union, 
som gavs ut 1970.

DEN FÖRSTA AV Socialist-
internationalens rappor-

ter om antisemitismen i Sovjetunionen 
och Östeuropa, som Alsterdal alltså var 
en av initiativtagarna till, gavs ut 1964. 
Den baserades liksom Jews in Eastern 
Europe på tryckta officiella sovjetiska 
källor, officiell statistik, pressmaterial, 
antijudiska skrifter, rättegångsrapporter 
och liknande, något som också gäller för 
de följande rapporterna liksom i huvud-
sak för de övriga arbeten om antisemitis-
men i Östeuropa och Sovjetunionen som 
Alsterdal gav ut. I rapporten redovisas 
och kommenteras den systematiska dis-
krimineringen av judar i Sovjetunionen: 
stängningen av synagogor, att böcker 
på jiddisch inte fick ges ut, att judar var 
kraftigt underrepresenterade i politiska 

antisemitismen bakom järnridån

Porträtt av Alvar Alsterdal målat 
av hans gode vän, konstnären Leif 
Nelson. Målningen finns i Nelsons 
bok Porträttör i fantasi och 

verklighet (1998).
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församlingar, att antalet judiska studen-
ter minskade osv. Även den då (1963) 
nyutkomna antisemitiska propaganda-
skriften Judendom utan försköning analy-
seras. Rapportförfattarna konkluderar att 
de sovjetiska judarna är diskriminerade 
som nationell minoritet, religiös grupp 
och som individer. I en intervju i Svenska 
Dagbladet sammanfattade Alsterdal re-
sultaten: ”Judarna får varken assimileras 
[…] eller leva sitt eget liv”.

DEN ANDRA RAPPORTEN, med Alsterdal 
som medförfattare, presenterades i an-
slutning till sexdagarskriget 1967. Den 
gavs ut på svenska av Alsterdal året därpå. 
Rapporten kommenterar utvecklingen 
sedan 1964. Situationen för den judiska 
gruppen bedöms, trots förbättringar på 
vissa områden 1964–1967, totalt sett 
har förvärrats, i synnerhet sedan sex-
dagarskriget. Orsaken hävdas vara den 
omfattande och hätska antiisraeliska 
propagandan i den sovjetiska pressen i 
anslutning till kriget, där Israel jämställts 
med Nazityskland och anklagats för att 
vara det främsta redskapet för ”krimi-
nella imperialistiska sammansvärjningar 
mot progressiva länder i Mellanöstern, 
Afrika och Asien”. Slutsatsen blir att för-
hållandena inte har varit så oroande se-
dan Stalins antisemitiska kampanjer och 
utrensningar 1948–1953.

Socialistinternationalens tredje rapport, 
tryckt 1970 och utgiven i översättning av 
Kerstin och Alvar Alsterdal året därpå, tar 
vid 1967 och täcker perioden fram till slu-
tet av 1970. Den tecknar en ännu dystrare 
bild än den föregående. Situationen anses 
i vissa avseenden ha förvärrats ytterligare. 
Det gäller främst möjligheterna till emi-
gration och den sovjetiska propagandans 

karaktär. Den senare hävdas vara grovt 
konspiratorisk och ”omöjlig att skilja från 
primitiv antisemitism”. 

Den svenska utgåvan av Socialistinter-
nationalens tredje rapport är betydligt 
mer omfångsrik än originalet. Skälet är att 
den har kompletterats med ett omfattande 
källmaterial i svensk översättning: skrivel-
ser från sovjetiska judar som ville emigre-
ra, prov på ”den antijudiska propagandan 
i Sovjet” och material från den så kallade 
Leningradprocessen 1970; en rättegång 
mot (i huvudsak) judiska refusniks ankla-
gade för högförräderi för att ha planerat 
att kapa ett litet passagerarplan, där de 
de facto bokat alla platserna, och flyga till  
Israel. Två av de åtalade dömdes till döden 
och övriga till mycket långa fängelsestraff. 
Domarna mildrades efter internationella 
protester. Denna typ av källutgåvor sam-
manställde Alsterdal löpande och parallellt 
med rapportförfattandet.

År 1968 publicerade Nordiska Judiska 
Studentrådet teckningar ur den sovjetiska 
”hatpropagandan”. Urvalet hade gjorts av 
den amerikansk-judiske aktivisten Moshe 
Decter, nyckelperson i organisationer som 
Jewish Minorities Research bureau, Confe-
rence on the Status of Soviet Jews och Ame-
rican Jewish Congress och kompletterats 
och uppdaterats av Alsterdal, som också 
skrivit förord. I det framhåller han, liksom 
i Socialistinternationalens rapporter, hur 
propagandan intensifierats och förgrovats 
i samband med sexdagarskriget. Han be-
tonar att det är teckningarna i den anti-
semitiska propagandaskriften Judendom 
utan försköning som bildat skola och nu 
återfinns i ”centrala sovjetiska tidningar, 
inklusive partiorganet Pravda, regerings-
organet Izvestia”, och understryker att Sov-
jetunionen tillsammans med arabstaterna 
svarar ”för det största bidraget till den anti-
semitiska propagandan i världen”.

ALSTERDAL SKREV OCKSÅ förord till den 
svenska utgåvan 1971 av den israeliske 
sovjetambassadören Arie L. Eliavs skild-
ring av judarnas situation i Sovjetunio-
nen, Mellan hammaren och skäran. Han 
framhåller att boken är ”den enda ögon-
vittnesskildringen av de ryska judarnas 
situation vid sidan av Elie Wiesels ’Les 

juifs de silence’” (1966) men understryker 
samtidigt att Eliavs arbete bygger på ett 
mycket större material. Situationen 1970 
är betydligt allvarligare än då denne skrev 
sin bok, menar Alsterdal: ”De sovjetiska 
judarnas läge är inte längre bekymmer-
samt utan desperat, inte oroande utan 
chockerande.” En viktig förklaring till 
försämringen är, framhåller Alsterdal 
även här, ”den sedan junikriget oavbrutet 
skärpta antisionistiska kampanjen, som 
numera har klart antisemitisk karaktär”.

Den sovjetiska antisemitiska propagan-
dan var också föremålet för en liten skrift, 
Antisemitism i Sovjet, utgiven av Svenska 
kommittén för judarna i Sovjet, där Alster-
dals gode vän, KF:s dåvarande förbundsdi-
rektör Göran Holmberg, var sekreterare. 
Holmberg hörde tillsammans med ett 
antal andra socialdemokrater, merparten 
med ett förflutet på tidningen Arbetet och 
med kopplingar till ABF:s tidskrift Studie-
kamraten, till Alsterdals vapendragare i 
kampen för Israel och mot antisemitismen. 
Till gruppen hörde, förutom Holmberg, 
Alsterdals företrädare som chefredak-
tör på Arbetet, Gösta Netzén, sedermera 
jordbruksminister och landshövding, 
konstnären Leif Nelson, författarna och 
kulturjournalisterna Tomas Löfström och 
Svante Foerster samt Arbetets annonschef 
Karl Berman. Arbetet och Studiekamraten 
framstår alltså som viktiga miljöer både i 
spridandet och vidmakthållandet av en po-
sitiv bild av den judiska staten och i kam-
pen mot antisemitismen. 

Alsterdal stod för förord liksom för 
urval och översättning av texterna i Anti-
semitism i Sovjet. De texter som återges 
är tre antisemitiska propagandastycken, 
däribland Mörkermännens skola, som 
går tillbaka på en tsarrysk antisemitisk 
broschyr från 1906, samt dagboksanteck-
ningar från Leningradprocessen, förda av 
Eduard Kuznetsov, en av de två refusniks 
som dömdes till döden men fick straffet 
omvandlat till fängelse. 

Alsterdal hade alltså under hela 
1960-talet förberett sig noga för det ar-
bete, Antisemitism, antisionism. Exemplet 
Polen som nu föreligger i nyutgåva.

Lars M Andersson

Boken Judendom utan försköning, som utkom i Sovjetunionen 
1963, spred myten om en judisk världskonspiration. Karikatyren av en 
”jude” på bokens framsida liknar de bilder som förekom i den nazityska 
antisemitiska propagandan. ”Juden” framställs som en hotfull, främ-
mande och girig figur med kroknäsa och kloliknande händer.
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Jag såg fram emot Björn Wimans 
bok om antisemitismen. Det behövs 
fler uppdaterade böcker i ämnet på 
svenska och Wimans engagemang i 
frågan är väl känt. Han är dessutom 

oförmögen att skriva dåligt. Och jag kan 
väl inte riktigt säga att jag är besviken. 
Boken är läsvärd. Den består av essäer på 
olika teman i ämnet varvat med bilder på 
och korta berättelser av förintelseöverle-
vande. Den dokumentationen har gjorts 
av Sanna Sjöswärd. Bara den första essän 
handlar rent allmänt om antisemitism, 
därefter är Förintelsen och Tredje riket 
till stor del centrala punkter och jag vet 
inte riktigt hur jag ska ställa mig till det. 
Det känns skamligt att 
klaga på Sjöswärds por-
trätt – vi vet alla att det 
är i sista minuten nu att 
fånga de överlevandes 
röster och låta dem leva 
kvar genom utställningar, 
filmer och böcker. Alla 
vittnesmål från överle-
vande är viktiga.

Samtidigt kanske det 
hade varit bättre med två 
projekt. Trots allt är det 
ibland något av ett pro-
blem att antisemitism så 
tajt förknippas med För-
intelsen och Hitler. Förintelsen var ett så 
enormt brott mot mänskligheten att detta 
inte är särskilt konstigt. Men den är ock-
så, just, en unik händelse och den elimi-
natoriska antisemitismen är inte den enda 
som finns. Naturligtvis måste den finnas 
med i en bok om antisemitism, men väl-
digt många – de allra flesta – som för vi-
dare antisemitiskt tankegods har svårt att 
ta till sig att de skulle göra det just för att 

de (med rätta) inte ser sig som Goebbels, 
Hitler eller Höss. Att antisemitism av 
många ses som den absolut mest grave-
rande av alla fördomssynder gör paradox-
alt nog att den kan ignoreras, så länge den 
inte uppträder i en NMR-parad eller som 
förintelseförnekelse. Jag trodde att Hatet 
mot judarna skulle fokusera mer på här 
och nu. Därav en viss missräkning. Men 
jag kan samtidigt inte påstå att boken inte 
ändå är värdefull.

DEN INLEDANDE ESSÄN ”Antisemitismens 
tid” är vad vi får som är mest här och 
nu-orienterat, samtidigt som trådar 
dras bakåt i tiden – som det måste 

vara. Texten inleds med 
just den typen av var-
dagsantisemitism som 
förnekas å det ilsknaste 
om någon, som Wiman 
i det här fallet, är mo-
dig nog att nämna det 
vid sitt rätta namn. ”Är 
det inte ändå väldigt 
mycket judar i medie-
branschen? Är det inte 
så att de agerar som en 
klick som hjälper var-
andra framåt?” Jo tack, 
det där har även jag hört 
från en bildad män-

niskas mun. Jag är inte så bra på att 
hantera sådana situationer. Jag tappar 
hakan, och orden. Wiman förklarar att 
han inte säger att mannen som uttalat 
orden är antisemit ”men att det speci-
ella med antisemitiska fördomar är att 
de har en förmåga att dyka upp också 
i munnen på människor som inte tror 
sig hysa dem”. Man bör vara medveten 
om detta historiska gift.

Wiman har rätt. Det har länge talats om 
en ”antisemitism utan antisemiter” under 
efterkrigstiden. Incidenten han beskriver 
inträffade för tio år sedan och i dag är 
det ännu råare tider. Men jag undrar om 
detta är så specifikt för antisemitismen.  
I dag talas det om en ”rasism utan rasis-
ter”. Naiva vita svenskar påstår sig vara 
”färgblinda” och absolut inte rasister, ändå 
utsätts svarta barn för öppen rasism på 
var och varannan skolgård, och polisen 
kollar alltid in svarta och bruna lite ex-
tra, ibland med öppen aggressivitet. Var 
kommer det ifrån? Är det inte något av 
parallellfall även om yttringarna är olika?

I DAG ÄR vi hur som helst i en situation 
där ledande politiker som Orbán och 
Trump öppet använder antisemitiskt 
bildspråk och antisemitiska troper – de 
undviker bara ordet ”jude”. Är det en 
tidsfråga innan även detta tabu sprängs? 
Wiman tar upp detta, han tar upp vålds-
dåden i Frankrike, hur judar får skulden 
för Coronakrisen, QAnon, Hamid Zafar 
och Israels centrala plats i dagens anti-
semitism. En viktig poäng är tendensen 
– inte minst i vänstern – att dela upp ju-
dar i ”bra” och ”dåliga”, där de dåliga är de 
som inte tar avstånd från Israel. Wiman 
säger det inte, men detta får mig alltid att 
tänka på tvångsdop. Med tanke på den 
förföljelse judar utstått sedan tusentals år 
finns det något mirakulöst i att religionen 
och folkgruppen insisterar på att fortsät-
ta finnas kvar. Den styrkan borde inom 
parentes sagt kanske också lyftas fram i 
de många vittnesmålen om lidande och 
förföljelse. Men att det finns ett behov av 
ett land att ta sin tillflykt till när läget åter 
börjar bli farligt, det är märkligt att inte 
förstå. Varför saknas empatin? 

HATET MOT JUDARNA
— en välkommen bok som spretar och väcker frågor
Björn Wimans och Sanna Sjöwärds nya bok Hatet mot judarna (Fri Tanke förlag, 
2021) är läsvärd och värdefull men hade tjänat på ett större fokus på den samtida 
antisemitismen, skriver Charlotte Wiberg.

Hatet mot judarna  
(Fri Tanke, 2021).

Charlotte Wiberg, 
fri skribent och filmvetare.
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EN SAK SOM fick mig 
att fundera är det 
som ofta framförs, 
även av Wiman, om 
antisemitismens an-
tagna sammanbun-
denhet med andra 
former av fördomar 
och rasism. Det är 
helt sant som Wi-
man säger att antise-
mitismen inte, som 
vissa påstår, skulle 
ha ”ersatts” av hat 
mot muslimer eller 
invandrare i stort. Tvärtom ser vi onek-
ligen hur rasismen blivit tydligare mot 
många grupper. Samtidigt ser jag det 
som vanskligt att göra det till en slags 
lagbundenhet, att antisemitismen aldrig 
vandrar ensam. Jag är inte forskare och 
riskerar ta mig vatten över huvudet. Men 
det tycks mig finnas tillfällen då judar/
Israel är den enda syndabocken. Och det 
gäller framför allt inom vänstern. Endast 
judar är (inte alltid, men ofta) utestängda 
och nonchalerade inom antirasistisk ak-
tivism och intersektionell analys. Inom 

HBTQ-rörelsen betraktas det israeliska 
stödet och toleransen mot HBTQ-kul-
tur ibland som ”pinkwashing” – ett sätt 
att försöka tvätta bort den sionistiska 
synden genom att vilja framstå som 
progressiv och bättre än Israels mus-
limska grannländer. Ökänt är fallet där 
tre kvinnor kördes bort från en lesbisk 
manifestation i Chicago 2017 då de hade 
Pride-flaggor med Davidsstjärnor, vilket 
”påminde om den israeliska flaggan” och 
”kunde vara triggande”.

Den näst sista essän ”Kulturens skym-

ning” är som jag ser det bokens största 
behållning. Utifrån Wagner och den ställ-
ning denne kompositör åtnjöt i Hitler-
tyskland tas vägar över möjligheten till 
en inneboende fascistisk kraft i mu-
sik, fascismens och högerpopulismens 
konst- och kultursyn, möjligheten till 
kultur tvärtom som motkraft till fascism, 
antisemitism mot judiska kompositörer 
och konstutövande och slentrianmässiga 
fördomar även hos upplyst kulturelit. 
Ett snirklande och spränglärt stycke text 
vars övertygande credo är ”att det inte är 

konsten som är far-
lig för människan, 
utan det är män-
niskan som är farlig 
för konsten”. Känner 
du som i Woody Al-
lens skämt för att 
invadera Polen när 
du lyssnar på Wag-
ner? I så fall ligger 
problemet nog inte 
bara i musiken. 

I BOKENS SLUTESSÄ ”Det människofient-
ligas frammarsch” blandas tidsperspek-
tiven från fascismens och nazismens 
era och dagens återkomst av element 
därifrån. Åter hade jag kanske önskat 
mig lite mer här och nu. Men inte för 
att jag som en del andra tycker att det 
är fel att dra linjer bakåt till den tiden. 
Associationerna görs just för att ”det 
människofientliga” återkommer. Men 
när Wiman till exempel går in på Victor 
Klemperers analys av språket och dess 
inverkan i Tredje riket hade det varit in-

tressant med ett läng-
re resonemang om 
dagens språkbruk i 
högersfären. I viss 
mån har han gjort 
det i essän om kultu-
ren och kulturpolitik 
och han går förstås in 
på det även här. Men 
när han skriver om 
nazisternas hat mot 
orden ”objektivitet” 
och ”intelligens”, och 
att tongångarna känns 
igen tycker jag inte det 

riktigt stämmer.
I mina mer eller mindre ofrivilliga kon-

frontationer med högertroll på Twitter 
anser de sig alltid vara objektiva och in-
telligenta, och det är viktiga egenskaper. 
En vänsterkvinna som jag anses alltid re-
sonera i affekt vilket naturligtvis innebär 
att hon har fel och ett populärt talesätt 
(som härstammar från högerdebattören 
Aron Flam) är ”Dina känslor sårar mina 
tankar”. Det finns en könsdimension här 
som är viktig. Så är ju skillnaden mel-
lan mäns och kvinnors politiska sym-
patier tämligen stor i dag. ”Elitmedia” 
sågas för att de inte anses objektiva, och 
även om vad som är ”objektivt” tycks 
kunna plockas fritt från luften så är 
det viktigt att framstå som intelligent,  
vetenskaplig och sanningsbärare.

Ett vanligt invektiv, som Wiman tar 
upp, är ju ”godhetsapostel”. Det finns olika 
varianter av det och alla är lika vidriga. De 
är också svåra att bemöta, för vem tänker 
egentligen på sig själv som god? Det är ett 
stort ord, ett stort anspråk. Men vi mås-
te använda de stora orden igen, menar  
Wiman, som ”ondska” och ”förpliktelse”. 
Briljant nog mynnar dock boken ut i ett 
försvarstal för något så lättillgängligt som 
den vanliga jäkla hyggligheten. Vi måste 
bemöta det omänskliga med hygglighet 
– med att vara en mensch. Och Wimans 
slutord är värda att citera: ”Oförskämdhe-
ten är demokratins motsats. Att försöka 
vara en mensch är grunden för att laga 
världen. Vi blir prövade, och på så sätt 
kommer vi att få veta vilka vi är.”

Charlotte Wiberg
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”Briljant nog mynnar dock boken ut i ett 
försvarstal för något så lättillgängligt som 
den vanliga jäkla hyggligheten. Vi måste 
bemöta det omänskliga med hygglighet  

– med att vara en mensch.”

Björn Wiman. Sanna Sjöswärd.
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HÅGKOMSTPROJEKTET
Pandemin har gjort att utbildningar för 
högstadieelever och lärare i det regerings-
stödda utbildningsprojektet om Förintel-
sen, antisemitism och rasism, som inklu-
derar studieresor till Förintelsens platser 
i Polen, har skjutits upp. En del skolor har 
dock med SKMA:s hjälp börjat förbereda 
sina elever, till exempel genom att jobba 
med vittnesmål i utbildningsmaterialet 
”Eternal Echoes”. Förhoppningen är att 
studieresorna ska kunna genomföras un-
der hösten 2021. Under våren erbjuder 
SKMA i samarbete med Yad Vashem i 
Israel lärare i projektet att delta i digitala 
fortbildningar. Den 13 april genomförs 
det femte webbinariet. Denna gång med 
fokus på Förintelsen i dåvarande östra 
Polen och Sovjetunionen.

25–26 MAJ
Förberedande seminarium i Östersund, 
Åre, Bräcke och Bispgården med elever 
från olika yrkesprogram på Jämtlands 
Gymnasieförbund. 

JUNI
I början av juni genomförs två förbere-
dande seminarier för elever och lärare 
från olika högstadier i Malmö, Simris-
hamn och Ystad.

UTBILDNINGAR
MARS/APRIL
I månadsskiftet mars/april leder Nic-
las Blom seminarier om antisemitism 
historiskt och idag med två olika kon-
firmandgrupper från Svenska kyrkan 
i Örebro. Under seminarierna deltar 
ungdomarna både i föreläsningar och 
arbete i workshops med frågor och dis-
kussioner.

27 APRIL
Tillsammans med Segerstedtinstitutet 
vid Göteborgs universitet och Forum 
för levande historia bjuder SKMA in 
till ett digitalt lärarseminarium på Yad 
Vashem i Israel om judiskt motstånd 
under Förintelsen. Ms. Orit Margaliot 
föreläser om Spiritual and armed Re-

sistance och Ms. Shlomit Steiner visar 
utställningen Jewish partisans; Jews 
rescuing Jews.

JUNI/AUGUSTI
SKMA genomför digitala lärarsemi-
narier om antisemitism tillsammans 
med Forum för levande historia. Idé-
historiker Henrik Bachner föreläser om 
antisemitism, med fokus på samtiden. 
Niclas Blom presenterar utbildnings-
materialet ”Antisemitism – då och nu” 
samt delar med sig av pedagogiska me-
toder och tips i klassrummet.

UTBILDNINGSMATERIAL
SKMA har i samarbete med Forum 
för levande historia uppdaterat ut-
bildningsmaterialet ”Antisemitism 
– då och nu”. I mars sker lanseringen 
av den nya, lättlästa versionen av ma-
terialet med tillhörande lärarhand-
ledning framtaget för målgrupper 
som nyanlända och särskoleelever på 
gymnasienivå.

Kalendarium
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        I Jackie Jakubowskis och Per Ahlmarks minne 
– för öppenhet och dialog 

 

har Familjen Robert Weils stiftelse donerat 25 000 kronor till 

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 

 
Tack för det generösa stödet! 
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Välkommen till IPU

www.ipu1973.se

Vem är du?

Kanske Sveriges mest utvecklade 
beteende- och motivationsanalys

som finns i 90 länder
och på 40 språk.

Ett verktyg för HR-personer
och konsulter.

Beställ kostnadsfritt en Demorapport.

®

Tel. 08 -34 18 40

Talent Insights
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A D V O K A T 
S U S A N N E  U R W I T Z

Willy  
Silberstein AB 

erbjuder
• Medieträning: du blir 

vassare och tydligare i media 
efter en träning med Willy 

Silberstein, dina chanser att 
nå ut förbättras avsevärt

• Moderatorsuppdrag: Willy 
Silberstein lovar ett högt 

tempo och tydliga besked som 
moderator vid debatter eller 

utfrågningar.

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 förrän han 
fått svar. Det gör en debatt informativ 

och underhållande.”  
Björn Rosengren, f d näringsminister

Willy Silberstein  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se
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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

Vid köp av resväska med hänvisning
till denna annons lämnas bidrag till SKMA

Mycket välkommen till butiken på Atlasgatan 4, 
ring 070-7315885 och avtala tid före besök. 
Hälsningar Peter Loeser

Box 27027, 102 51 Stockholm * 070-7315885  
palos@mhmail.se  

OTROLIGT LÄTTA RESVÄSKOR
TILL GROSSISTPRISER
ÄVEN  PRESENTREKLAM

INBOX CAPITAL

HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

Jamfa AB
B O R Å S

Funderar du på att upprätta ett testamente?
Vill du bestämma över dina kvarlåtenskaper och tycker att Svenska 
kommittén mot antisemitism (SKMA) gör ett viktigt arbete? Då kanske 
ett testamente är en bra idé för att stödja vårt arbete med att bekämpa 
antisemitism och andra former av rasism.

SKMA jobbar sedan 1983 långsiktigt med skolor, lärare, politiker, 
opinionsbildare och andra för att motverka antisemitism var den än 
uppkommer i vårt samhälle. Vi erhåller inget statligt eller kommunalt 
stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras 
huvudsakligen av privata bidrag.

Att skriva ett testamente är ett bra och enkelt sätt att berätta hur man 
vill att ens tillgångar ska användas när man inte själv kan bestämma 
längre. Vi hjälper dig gärna med ett underlag för ett testamente och 
information om hur man får det giltigt.

Ring oss på 08-667 60 90
Eller maila på info@skma.se



 

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 antisemitism.

•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och forskningsinstitut i 
frågor som rör antisemitism och rasism.

•	 samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med andra svenska 
demokratiska antirasistiska organisationer. Vi samarbetar även med Forum för 
levande historia.

•	 bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunskaperna 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 utbildningsinstitut 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.
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