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GOOGLE HAR UTSATTS för hård kritik för sin ovilja att ta ansvar för 
och agera mot hot och hatpropaganda som tillgängliggörs via 
sökmotorn. En granskning 
som DN och Expressen ge-
nomfört visar att nätjättens 
algoritmer i flera fall premie-
rat extremistiskt material.

Ett de av exempel som upp-
märksammats gäller en höger-
extrem antisemitisk sajt som 
sprider propaganda om en 
judisk konspiration som styr 
Sverige. På sajten listas med 
namn och bild en lång rad 
svenska judar och andra som 
påstås representera ”judarnas 
makt” över svenskt samhälls-
liv. Listan fick en topposition 
bland sökresultaten på Goog-
le, rapporterade DN.

Många av personerna som 
förekommer på hatlistan har 
genom sitt juridiska ombud 
Robin Enander på Juridik-
fronten anmält till Google att 
sajten sprider judehat och bryter mot upphovsrätten genom att 
publicera bilder på personerna och därmed även borde bryta 
mot Googles användarvillkor. Anmälarna kräver bland annat att 
listan inte ska synas när man söker på deras namn. 

Google, vars svenska chef länge undvikit att svara på frågor 
i ärendet, ställde sig först avvisande till detta med argumentet 
att den antisemitiska sajten skulle relatera till personernas ”yr-
kesliv”, och att den ”information” som fanns där kunde ”vara av 
möjligt intresse för nuvarande och potentiella framtida kunder, 
användare och konsumenter”. Därför skulle hatlistan vara ”av 
allmänhetens intresse”. 

Pressen på företaget har dock ökat genom fortsatt granskning 
och kritik. DN kunde visa att Google dessutom sålt annonser på 

sidan och branschorganisatio-
nen Sveriges Annonsörer har 
kallat till krismöte med företa-
get. Den 8/3 meddelade Google 
att listan inte ska dyka upp när 
man söker på de utpekade per-
sonernas namn. 

I Expressen 9/3 kritiserade 
SKMA:s ordförande Svante 
Weyler Googles ovilja att agera: 
”Att Google vill förknippas med 
den typ av listor som nazisterna 
använde sig av för att leta upp 
judar före och under andra 
världskriget är lika obegripligt 
som motbjudande. Google har 
tillsammans med Facebook, 
Twitter och Microsoft i ett 
avtal med EU förbundit sig att 
motverka rasism och behandla 
varje klagomål som gäller ra-
sistiskt innehåll inom 24 tim-
mar och snabbt ta bort detta 

innehåll om det strider mot lagen i det aktuella landet. Det är 
hårdvaran i den aktuella diskussionen om Googles ansvar för 
den lista över svenska judar som Googles sökmotorer letar fram 
till vem som än önskar den. Mer komplext än så är det inte att 
ta sitt ansvar.” 

Enligt Expressen tog Google 11/3 även bort själva sajten från 
sökresultaten, med hänvisning till brott mot upphovsrätten. Det 
betyder dock inte att problemet är ur världen. Den antisemitiska 
sajten hamnar i skrivande stund ännu i topp hos andra söktjäns-
ter som Yahoo och Microsofts söktjänst Bing.
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Tröttsam myt
”I...DN ger den 
svenske regissören 
[Ruben Östlund] 
ett tips på hur 
man lättast vinner 
en Oscar: ”man 
kan ju alltid göra 
en film om andra 
världskriget eller 
Förintelsen”, och 
säger att det beror 
på att det finns ett 
”judiskt community” 
med ”inflytande” i 
Hollywood. Östlund 
för vidare en trött-
sam antisemitisk 
myt, som punkteras 
i samma reportage 
där af Kleen hän-
visar till forskning 
som visar att 
exempelvis Förin-
telsefilmer kommer 
väldigt långt ner på 
listan när man tittar 
på Oscarstatistiken. 
Tajmningen kunde 
inte vara sämre, 
för Östlund spelar 
aningslöst mörka 
krafter i händerna. 
I Trumps USA växer 
högerpopulismen 
och extremhögern, 
och då får den 
gamla nidbilden av 
Hollywood som ett 
syndens näste styrt 
av judar, homosexu-
ella och vänsterlibe-
raler ny näring.”

Mattias 
Oscarsson

Sydsvenskan 2/3 
2018

Google kritiseras för passivitet

UNDER RÄTTEGÅNGEN MOT Rakhmat Akilov, som står åtalad för 
terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 som dödade fem 
personer och skadade ett stort antal människor, har nya uppgifter 
framkommit om hur Akilov under planeringsfasen övervägde olika 
mål för sin attack. 

Förundersökningen visar, enligt uppgifter i DN och andra me-
dier, att Akilov i en chatt med vad han uppfattade som kontakter 

inom den jihadistiska terrorgruppen Islamiska staten föreslog at-
tacker mot bland annat judar eller homosexuella. Enligt DN den 
2/2 ska Akilov vid ett tillfälle ha skrivit ”1. Judisk synagoga” högst 
upp på en lista över potentiella mål. 

Antisemitism och hat mot homosexuella är centrala inslag i ex-
trema islamistiska miljöer. Under senare år har jihadistiska terrorat-
tacker mot judiska mål utförts i Frankrike, Belgien och Danmark. 

SKMA:s ordförande Svante Weyler har kritiserat Google.

Hatpropaganda på nätet

AKILOV ÖVERVÄGDE ATTACK MOT SYNAGOGA
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En god vän kom hem från besök i 
Warszawa samma vecka som den 
nya polska lagen om förbud mot att ”i 
strid med fakta” hävda att den polska 
”nationen eller staten” har någon form 

av medansvar för Förintelsen presenterades. 
Han hade en knippe färska tidningar med sig. 

I en av dem, Gazeta Warszawska med en upplaga 
på över 100 000/dag, fanns en skämtteckning 
som föreställde en gammal jude och en bayrare 
som satt och pokulerade. De var som hämtade 
ur ett nummer av den nazistiska Der Stürmer. 
Texten löd: ”Låt det gamla vara glömt, affärer 
är affärer. Om du tar tillbaka Schlesien så tar vi 
tillbaka husen.”

Han visade mig annat också. I alla de tid-
ningar som stod regimen nära var tonen en 
och densamma: utlandet smider planer mot 
Polen, ja hotar den polska nationen. Den som 
idag letar efter tecken på radikalt nationalistiska 
stämningar som inte drar sig för att antyda att 
det pågår en judisk eller åtminstone av judar 
inspirerad konspiration mot landet behöver inte 
leta länge. 

Det är mot den bakgrunden man ska se den 
internationella reaktionen mot den nya polska 
lagen. Det är omöjligt att se lagen bara som ett 
märkligt och problematiskt men ändå enskilt 
inslag i den politik som den nuvarande polska 
regeringen under ledning av sin starke man, Ja-
roslaw Kaczinsky, driver. Den nye premiärminis-
tern Morawieckis ”freudian slip” vid säkerhets-
konferensen i München, där han räknade upp 
mördarna från andra världskriget och tog med 
judarna på listan mildrade inte de internationella 
reaktionerna.

DETTA ÅR BJUDER på flera viktiga årsdagar i Polen. 

Den viktigaste för regeringen är naturligtvis 
att det vi idag kallar Polen fyller 100 år. Landet 
återfick 1918 sin självständighet och en av de 
polska undertecknarna av Versaillesfördraget 
påföljande år hette Roman Dmowski. På det 
jubileumsmynt som präglas i Polen i samband 
med 100-årsjubileet återfinns Dmowskis por-
trätt på den ena sidan. En nationalhjälte. Och 
brinnande antisemit.

Roman Dmowskis namn leder därmed ofrån-
komligen blicken och tankarna till en annan 

årsdag som knappast kommer att få samma of-
ficiella uppmärksamhet. Det är i skrivande stund 
nästan exakt 50 år sen regimen i Polen inledde 
den antisemitiska kampanj som fick till följd att 
en majoritet av landets kvarvarande judar, enligt 
uppskattningar mellan 13 000 och 20 000 perso-
ner, flydde undan det som de facto var ett slags 
administrativ pogrom.

DMOWSKI VAR REDAN i sin samtid alltså en känd anti-
semit, och skrev flera böcker om ”judefrågan”. 
1901 hade inte nazisterna börjat sin utrotning, 
men efter pogromerna i Ryssland och Ukrai-
na kunde ingen polsk intellektuell hävda sin 
oskuld. Då skriver emellertid Dmowski, i en 
text som sannolikt inte kommer att medfölja 
jubileumsmyntet, eller citeras i regeringsde-
klarationerna i samband med självständighets-
firandet:  

”Under begreppet ‘judefrågan’ döljer sig en 
hel rad frågor som har sitt ursprung i närvaron 
på polskt territorium av ett avskilt judiskt folk, 
med dess religion, etik, organisation och oer-
hört särpräglade sinnelag… Att diskutera jude-
frågan som en helhet får till följd att man ställer 
frågan om judarna skall assimileras, fördrivas 
eller mördas. Emellertid ligger ingen av dessa 
lösningar i vår makt, hur önskvärda de än vore. 
Ser man saken mera realistiskt bör man utgå 
från att det lever en viss procent judar i vårt 
land, och behandla alla politiska och sociala 
frågor som väcks därav så sakligt som möjligt, 
vilket borde leda till praktiska förslag, helt obe-
roende av om vi gillar eller äcklas av kroknäsor 
och utstående öron...”

Hans många anhängare avfärdar det naturligt-
vis som retoriska figurer som alls inte ska tolkas 
bokstavligt. Och det stör inte hedersbetygelsen 
på jubileumsmyntet. Men för den polska reger-
ingen borde en diskussion om denne nationella 
hjältes retorik vara betydligt viktigare än att med 
lag reglera dagens debatt om polackers roll i ut-
rotningen av judarna.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

”Judar flydde undan 
det som de facto 

var ett slags admi-
nistrativ pogrom.”

SKUGGA ÖVER POLSKA ÅRSDAGAR
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En sommardag 2016 blev jag uppringd av den högerextrema 
sajten Granskning Sverige. Sajten har som idé att ringa jour-
nalister och makthavare under falska premisser och få dem 
”att göra bort sig”, sen publiceras telefonsamtalet i redigerat 
skick på Granskning Sveriges kanal på Youtube. I mitt fall 

handlade samtalet om vilka som ”egentligen” ligger bakom terrororgani-
sationen Islamiska staten. 

Uppringaren, som bara presenterade sig med förnamn, hävdade att det 
finns bevis för att det är Israel som skapat IS, och idiotförklarade mig som 
sa att det inte alls finns något som pekar på det. I Granskning Sveriges ögon 
var jag som journalist och ibland anlitad expert en del av den ”maktelit” 
som döljer sanningen om ”den sionistiska konspira-
tionen” för folket.

Att det inom den högerextrema miljön florerar anti-
semitiska konspirationsteorier är ett okontroversiellt 
påstående. Antisemitismen hos nazister och närbe-
släktade miljöer är tydlig och har länge varit i fokus när 
den typen av idéer ska diskuteras i Sverige.

Men samma idéer om en judisk konspiration som 
styr i lönndom och med ont uppsåt finns inom de radi-
kala islamistmiljöerna, och även hos en del människor 
som invandrat till Sverige från så kallade muslimska län-
der. Men till skillnad från nazismens antijudiska idéer 
så har islamisternas dito länge gått under radarn här 
i Sverige. Kanske börjar vi dock skönja en förändring.

Under senare år har den dödliga form av judehat 
som finns inom de våldsbejakande islamistiska miljöerna utmärkt sig på 
ett förödande sätt. Hos al-Qaida har en våldsam antisemitism länge va-
rit en grundsten, men även hos Islamiska staten har judar i propaganda 
regelmässigt pekats ut som fiender. Uppmaningarna från dessa grupper 
handlar om att döda judar var på jorden de än befinner sig. Terrorattentat 
mot judar och judiska mål i Europa har varit återkommande de senaste 
åren, som mot kosherbutiken Hyper Cacher i Paris 2015 eller det judiska 
museet i Bryssel 2014, för att bara nämna ett par.

Men det finns även en mindre våldsam version av antisemitism som 
sprids bland annat på svenska islamistsajter. Det handlar framförallt om 
en föreställning om att islam och muslimer är hotade av judar. På den 
svenska salafistsajten muslim.se kunde man för några år sedan läsa att 
konspirationen syftar till att förslava fattiga muslimer och därmed få billig 
arbetskraft till den ”judiska ekonomin”. 

Och i svenska Facebookgrupper för radikala islamister blandas Israel 
konsekvent samman med judar, och gamla myter om judar väcks till liv. 
I gruppen Ummah Nyheter kunde man till exempel läsa att Israel varit 
”barnmördare sen år 1492 när de ockuperade det som idag kallas Amerika”. 
Där diskuterades också det ”problematiska” i att Facebooks grundare är 
jude, och att ”sionisterna åsiktsregistrerar alla på Facebook”. 

”Whose the Jew? The nose knows!”, lyder texten under en antisemitisk 
karikatyrteckning av en jude på en kanal på meddelandeappen Telegram. 
Under finns en hänvisning till den bland salafister populäre 1300-tals-
teologen Ibn Taymiyyah. Mannen bakom publiceringen är en aktiv IS-
sympatisör från en Stockholmsförort, som även lagt ut manualer för hur 

ensamagerande ska kunna genomföra terrorattentat i 
Europa.

Under hösten har attacker mot judar uppmärksam-
mats i Sverige. Ramsor om att döda judar har skande-
rats i antiisraeliska demonstrationer och brandbom-
ber har kastats mot en judisk ungdomsfest i Göteborg. 
Händelserna har åter lyft frågan om antisemitism bland 
grupper som invandrat från Mellanöstern. 

Själv har jag hört konspirationsteorierna när jag va-
rit ute och föreläst, och det har uteslutande varit från 
människor med muslimsk bakgrund. Vid ett par olika 
tillfällen har personer kommit fram till mig efteråt för 
att uttrycka sin besvikelse eller upprördhet över att jag 
under föreläsningen sagt att al-Qaida låg bakom ter-
roristattentaten i USA den 11 september 2001, när de 

menade att det egentligen var en sionistisk komplott. Personerna som sa 
detta jobbade inom kommunal barnomsorg och fritidsverksamhet.

Vid ett annat tillfälle föreläste jag om radikal islamism för människor 
som ska arbeta direkt med nyanlända från olika länder. Under den ef-
terföljande frågestunden hävdade ett par personer, som själva nyligen 
invandrat till Sverige från Mellanöstern, att Islamiska staten egentligen 
är en konstruktion av USA och Israel. Påståendet var som ett eko från de 
högerextrema träskmarker som bland annat Granskning Sverige utgör. 
Samma antisemitism men i en annan ideologisk färg.

Magnus Sandelin
Journalist, författare och föreläsare.  

Magnus Sandelins senaste bok är Svenska IS-krigare.  
Från Al-Qaida till Jihadi Cool (2016).

Antisemitism finns även bland dem 
som jobbar med nyanlända

Gästkrönika av Magnus Sandelin
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IHRA:s uppdrag, så som det definieras 
i Stockholms-deklarationen, är 

att arbeta med minnet av Förintelsen och främja 
utbildning och forskning i frågor med anknyt-
ning till detta folkmord. Polen har anslutit sig 
till denna deklaration, och det är grunden för 
landets medlemskap i IHRA. Den lag som dis-
kuteras berör åtminstone tre specifika frågor.

Den första frågan rör motståndet mot att 
koncentrations- och förintelseläger i Polen un-
der andra världskriget kallas ”polska läger”. In-
vändningen mot detta är berättigad och självklar: 
detta var tyska läger på ockuperad polsk mark. 
Det fanns inga polska vakter i dessa läger, endast 
polska fångar och offer. Men detta är en icke-
fråga: ingen seriös akademiker eller politiker el-
ler regering motsätter sig det polska kravet på 
denna punkt. IHRA har helt stått bakom Polens 
ståndpunkt i denna fråga. 

Den polska regeringens ständiga upprep-
ningar av detta krav, som är helt accepterat av 
i princip alla forsknings- och minnescentra 
med inriktning på Förintelsen – och definitivt 
alla större centra i Jerusalem, Washington, Am-
sterdam, Paris (och på andra platser) som är 
knutna till IHRA – förefaller dölja det verkliga 
syftet med lagen, vilket är att angripa den fria 
forskningen om Förintelsen i Polen. Jag är djupt 
misstänksam mot begrepp som ”nationell heder”, 
i synnerhet när det appliceras på hela nationer 
eller etniciteter. 

 
DEN ANDRA FRÅGAN handlar om att lagen krimina-
liserar den som hävdar att den polska nationen 
eller staten bar ansvar för de brott som begicks 
på polsk mark under kriget. 

Det är ett märkligt argument. Den polska 
nationen eller staten kunde inte agera på polsk 
mark under kriget eftersom Polen var ockuperat 
och terroriserades av en främmande makt. Det 
fanns en underjordisk anti-tysk politisk och mi-
litär motståndsrörelse som självfallet inte kunde 
agera öppet som en regering. Den polska exil-
regeringen hade endast begränsad kontroll över 
den underjordiska rörelsen. 

Det stämmer att det, i motsats till i andra län-
der, inte förekom något polskt politiskt samar-
bete med Nazityskland. Detta är knappast förvå-

nande då Nazityskland inte hade någon önskan 
om att etablera eller förhandla med någon som 
helst polsk politisk gruppering – de ville elimi-
nera den polska nationaliteten som sådan och 
förvandla det polska folket till slavar. Den ”na-
tionella” stoltheten är här återigen en icke-fråga.

 
DEN TREDJE OCH avgörande punkten rör frågan om 
polsk-judiska relationer på ockuperad polsk 
mark under kriget. Etablissemanget närstående 
historiker i Polen hävdar att det polska folket 
försökte rädda judarna. De påstår att antalet po-
lacker som räddade judar är mycket högt, och 
det prototypiska exemplet är familjen Ulma i 
den lilla staden Markowa. 

Familjen Ulma försökte rädda två judiska fa-
miljer, de förråddes och mördades tillsammans 
med de judar de försökt gömma. Museet som 

upprättats på denna 
plats beskriver den 
polska nationen som 
en nation av räddare, 
vilket är en uppenbar 
lögn. Det döljer det 
faktum att i byarna 
och småstäderna runt 
Markowa gick bönder 
ut med högafflar och 
klubbor för att jaga 

fram och döda judar som försökte fly eller för att 
överlämna dem endera till den polska polisen som 
till fullo samarbetade med tyskarna eller direkt till 
tyskarna. Detta upprepades över hela den polska 
landsbygden. Det förekom ett utbrett polskt del-
tagande i mordet på judarna. 

De som räddade judar – inte 60 000 som vis-
sa polska kvasihistoriker påstår utan kanske en 
tredjedel så många, av runt 21 miljoner etniska 
polacker – var verkliga hjältar. De tvingades 
skydda judarna inte bara från tyskarna, utan i 
många fall också från sina polska grannar. Hos 
en betydande minoritet, mer omfattande än den 
grupp som räddade judar, fanns emellertid en 
positiv inställning till judar, många gav hjälp och 
vissa av de underjordiska rörelserna var vänligt 
inställda till judar. De flesta hade inte en sådan 
inställning. Men inga judar i Polen kunde över-
leva utan någon form av hjälp av polacker. 

DET ÄR DENNA komplicerade verklighet som är 
föremål för diskussion. Lagstiftningen är utfor-
mad så att den ska göra forskning i detta svåra 
och komplicerade ämne omöjlig. Den påstås 
skydda vetenskaplig och konstnärligt verksam-
het från kriminalisering, men vem bestämmer 
vad som inbegrips i detta? Vad kommer att gälla 
för en undersökande journalist? En blivande 
men ännu inte erkänd konstnär? Eller turistgui-
den som förklarar hur den lokala befolkningen 
glatt stal judars egendom när de drevs bort för 
att mördas? Eller studenter som skriver en upp-
sats och letar material i ett arkiv : kommer de, 
när de lämnat in uppsatsen, att dömas till tre års 
fängelse därför att de funnit att en grupp bybor 
mördade sina judiska grannar? Förmodligen 
föredrar de att inte skriva uppsatsen. 

I ett sådant klimat kan det inte finnas fri 
forskning och publicering. Det är ett auktori-
tärt, illiberalt klimat. Det möter ett öppet och 
modigt motstånd från fantastiska polska histo-
riker, i huvudsak men inte endast verksamma 
vid Polish Center for Holocaust Research, där-
ibland framstående professorer som Barbara 
Engelking, Dariusz Libionka och många andra. 
Även chefen för POLIN, Museet över de polska 
judarnas historia i Warszawa, motsätter sig re-
geringens politik. 

 
IHRA BÖR MED största möjliga kraft kräva att denna 
lagstiftning upphävs. Den kan inte erkännas av 
något civiliserat samhälle. Polen är en viktig del 
av IHRA, och kontakterna med polska kolle-
gor inom IHRA har hela tiden varit utmärkta. 
Men den polska regeringen måste bestämma 
sig: endera är den för friheten att undersöka, 
forska och publicera, och rätten att ha fel så-
väl som rätten att ha rätt, eller så är den mot 
detta, vilken innebär ett ställningstagande mot 
Stockholms-deklarationen och mot IHRA.

Yehuda Bauer
Professor och hedersordförande i IHRA.

IHRA har i uttalanden kritiserat den polska 
lagen och uppmanat den polska regeringen att 
upphäva den; se holocaustremembrance.com.  

Översättning: Henrik Bachner  
och Stéphane Bruchfeld.
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LAG STRYPER FRI FORSKNING OCH DEBATT 
OM POLEN OCH FÖRINTELSEN
Den polska lagen om förbud mot att ”i strid med fakta” hävda att den polska ”nationen eller staten” 
har någon form av medansvar för Förintelsen har väckt stark kritik på många håll. Lagen, som sägs 
avse att skydda Polens ”nationella heder”, infördes 1 mars, men enligt polska myndigheter kommer 
den inte att tillämpas förrän författningsdomstolens granskning är klar.

YEHUDA BAUER, historiker, ledande expert på Förintelsen och hedersordförande i International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), publicerade på IHRA:s webbsida en kommentar till några 
av de centrala frågor som lagstiftningen berör. Här följer Bauers text.
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1968 KULMINERADE DEN antisemitiska 
kampanjen i det kommunistiska 
Polen som ledde till att mellan 
13 000 och 20 000 polska judar 
drevs ut ur landet. De judar som 
tvingades i exil utgjorde en bety-
dande del av den spillra av den 
polsk-judiska befolkningen som 
fanns kvar i landet efter Förin-
telsen. Under Nazitysklands folk-
mord mördades omkring 3 miljo-
ner polska judar. 

Kampanjen, som fördes under 
”antisionistisk” flagg, initierades 
redan efter det israelisk-arabiska 
kriget 1967 när kommunistpar-
tiets förste sekreterare Wladyslaw 

Gomulka anklagade polska judar 
för att utgöra ”sionistiska femteko-
lonnare”. I samband med student-
protesterna våren 1968, och de 
krav på reformer som framfördes, 
stegrades propagandan.  

 Antisemitismen, underblåst av 
en maktkamp inom kommunist-
partiet, exploaterades för att krossa 
revolten och stärka regimens auk-
toritet. Studentupproret skylldes på 
”sionister” och andra ondskefulla 
krafter. Runt om i landet arrange-
rades politiska möten med slagord 
som ”Ned med sionisterna” och 
”Sionisterna till Israel”. Tusentals 
judar avskedades från sina arbe-

ten och uppmanades av regimen 
att lämna landet. Av de judar som 
drevs ut eller flydde Polen kom runt 
3 000 till Sverige.

  
50-ÅRSMINNET AV HÄNDELSERNA 1968 
sammanfaller med en förstärkt 
antisemitism i dagens Polen, en 
strömning som bland annat fått 
näring av den nuvarande national-
konservativa regeringens försök att 
hindra en fri debatt om polackers 
deltagande i förföljelser och mord 
på judar under den nazityska ock-
upationen. Warszawas chefsrabbin 
Michael Schudrich avvisar försök 
att likställa situationen nu och då, 
men menar att det finns vissa lik-
heter i de budskap som hörs i det 
polska samhället.

Denna parallell framhålls även 
av Dariusz Stola, chef för POLIN, 
Museet över de polska judarnas 

historia. ”Det finns likheter mel-
lan de antijudiska paroller och 
lögner som används idag och de 
som förekom 1968. Det förefaller 
som om antisemiterna blivit mer 
självsäkra”, sade han till Deutsche 
Welle 8/3. I sociala medier kan 
man idag läsa kommentarer som 
att ”Vänsterlobbyn i Bryssel styrs 
av judar och Israel” eller ”Synd att 
inte alla judar utvandrade 1968. 
Nu gör de sig viktiga igen.”

Polens president Andrzej Duda 
sade i ett tal till minne av den anti-
semitiska kampanjen att Polen ång-
rar det ”skamliga agerandet”, men 
tillade att dagens fria Polen inte är 
ansvarigt och därför egentligen inte 
måste be om ursäkt. Enligt uppgif-
ter i polska medier möttes hans tal 
av rop om ”hyckleri” och ”skam” 
från publiken.

SKMA

50 år sedan den antisemitiska kampanjen i Polen

Massmöte under den antisemitiska kampanjen i Polen i slutet av 1960-talet. På flera av plakaten står ”Sionisterna till Israel”.

I slutet av 1960-talet iscensatte den kommunistiska regimen 
i Polen en antisemitisk kampanj som tvingade en stor del av 
landets judar i exil. 50-årsminnet av dessa händelser samman-
faller med en förstärkt antijudisk strömning i dagens Polen.
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Den norske samhällsforskaren Johan 
Galtung (född 1930) ses ofta som 
fredsforskningens grundare. Han 
har mottagit ett stort antal priser 
och innehar en imponerade rad 

hedersdoktorat världen över. 
Under senare år har emellertid en annan sida 

av Galtungs verksamhet kommit i dagen. Freds-
professorn har upprepade gånger gjort uttalan-
den som ligger farligt nära klassisk antisemitism 
samtidigt som han använt kända judehatare och 
nynazister som källor. 

Själv har Galtung förnekat att han skulle vara 
antisemit och hänvisat till arbete han utfört för 
amerikanska Anti-Defamation League och till 
vad han påstår är ett långvarigt försvar för staten 
Israel i dess konflikt med arabvärlden. Sitt bruk 
av källor har han försvarat med att han inte har 
för vana att granska människors politiska stånd-
punkter innan han refererar till dem.

Om man tittar närmare på Galtungs uttalan-
den och källanvänding så avtecknar sig bilden 
av en professor som i bästa fall har synnerligen 
bristfälliga kunskaper om källkritik och som up-
penbarligen hänvisar till källor han aldrig läst. I 
sämsta fall befinner han sig numera i ett univer-
sum där antisemitism och konspirationsteorier 
florerar. 

BREIVIK OCH DE ”VIRTUELLA JUDARNA”
Galtungs flirtande med antisemitiska föreställ-
ningar blev första gången synligt under ett fö-
redrag på Universitetet i Oslo den 30 september 
2011, en kort tid efter terrorattentaten i Oslo och 
på Utøya. I föredraget argumenterade Galtung 
för att man borde titta närmare på massmör-
daren Anders Behring Breiviks medlemskap i 
frimurarna, vilka enligt Galtung hade ”en klart 
judisk ankytning” och vars medlemmar var att 
betrakta som ”virtuella judar” som gemomgått en 
symbolisk omskärelse. Denna föreställning ser ut 
att ursprungligen komma från den tyske genera-
len och protonazisten Erich von Ludendorffs bok 
Frimureriets Avsløring (1927). 

Som källa för information om frimuraror-
den rekommenderade Galtung böcker av de två 
norska författarna Per-Aslak Ertresvåg och Erik 
Rudstrøm. Rudstrøms tvåbandsverk Frimureriet 
og de skjulte makteliter är antagligen bland det 
grövsta som författats inom norsk, antisemitisk 

litteratur under efterkrigstiden. Rudstrøm häv-
dar bland annat att det säljs narkotika i synago-
gorna, att Förintelsen är påhittad och att flera 
som försökt att avslöja detta har dödats av judar. 
Rudstrøm menar också att den norska arbetar-
rörelsen har baserat sin verksamhet på Sions 
vises protokoll. 

Detta var inte sista gången som Galtung indi-
rekt hänvisade till Sions vises protokoll. Under 
åren som följt har Galtung gång på gång refererat 
till boken. I vissa fall som något man bör läsa 
för att förstå antisemitismen, andra gånger som 
en bra kommentar till dagens ränte- och skuld-
baserade ekonomi eller till den amerikanska in-
vestmentbanken Goldman Sachs. Det senare är 
en bank som på grund av sitt judiskklingande 
namn idag ofta figurerar i antisemitiska konspi-
rationsteorier. 

SIONS VISES PROTOKOLL SOM VÄGVISARE
Galtung svarade på kritiken med en text som pu-
blicerades i november samma år. Här fortsatte 
Galtung att antyda att frimurarorden kunde vara 
inblandad i terrorn genom ”ties of loyalty that 
constitute a collectivity of solidarity, support, 
perhaps also cooperation on that day of his atro-
cious attack on categories of people (…)”. Gal-
tung försvarade också Rudstrøms hänvisning till 
Sions vises protokoll: ”Read them as a guide to 
our world and judge for yourself.”

I april 2012 följde Galtung upp med följande 
klargörande på nätsajten Humanist: ”Jag undrar 
hur många som har så bestämda uppfattningar 
om Sions vises protokoll som har läst dem? Det 
är omöjligt att göra det idag utan att tänka på 
Goldman Sachs. Och här är jag enig med Erik 
Rudstrøm: det är svårt att tro att den ryska hem-
liga polisen var kapabel att skriva en sådan ana-
lys.” Samtidigt hävdade Galtung att en stor del av 
medierna i USA och resten av världen ägdes av 
judar, men att detta inte nödvändigtvis behövde 
vara negativt utan också kunde vara en garanti 
för kvalitet.

”JUDAR KONTROLLERAR VÄRLDENS MEDIER”
Som belägg för den judiska dominansen inom 
media hänvisade Galtung till en text med titeln 
”Six Jewish companies own 96% of world media”.

Att judar kontrollerar 96% av världens medier 
är självfallet nonsens. Bara det faktum att en stor 

del ägs av stater som Kina, Ryssland och Qatar 
visar att det är fel. Det är heller inte så att judar 
har samma agenda, vare sig politiskt eller på an-
dra områden. 

Texten illustrerades med en teckning i vilken 
en bläckfisk med Davidsstjärna lindade tentakler-
na runt världen, och den innehöll formuleringar 
som ”By permitting the Jews to control our news 
and entertainment media, we are doing more 
than merely giving them a decisive influence on 
our political system and virtual control of our 
government; we also are giving them control 
of the minds and souls of our children, whose 
attitudes and ideas are shaped more by Jewish 
television and Jewish films than by their parents, 
their schools, or any other influence.”

Nätsajten Galtung hänvisade till är idag borta, 
men både texten och illustrationen återfinns på 
internet. Det kan noteras att den aktuella texten 
inte hävdade att det påstådda judiska ägarskapet 
påverkade bevakningen av Israel-Palestinakon-
flikten, vilket kanske kunde ha attraherat freds-
forskaren Galtung, utan istället påstod att judiskt 
ägarskap hade fått medier att mata barn och unga 
med underhållning bestående av sex och våld, 
och uppmanat svarta ungdomar att begå vålds-
handlingar mot vita genom att marknadsföra 
våldsam gangsterrap.

Som om detta inte var nog kunde Humanists 
redaktör – som i ett bifogat klargörande kraftfullt 
tog avstånd från Galtungs påståenden – avslöja 
att den text som Galtung hänvisade till var en för-
kortad version av av en artikel med titeln ”Who 
rules America”, författad av William Pierce. Pierce 

Fredsforskaren Johan Galtung har under lång tid spridit antisemitiska föreställningar. 
Men det tycks många blunda för, 2017 tilldelades han till exempel ett fredspris i 
Sverige. Den norske journalisten och författaren John Færseth beslyser Galtungs  
tankevärld och varnar för hans propaganda.

 J o h a n  G a l t u n G  o c h  a n t i s e m i t i s m e n 

Johan Galtung. 
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är känd som grundare av National Alliance, den 
kanske viktigaste nynazistiska organisationen i 
efterkrigstidens USA. Han är också känd som 
författare till romanen The Turner Diaries, en 
manual för folkmord på judar, svarta och andra 
”rasfiender”.  

Galtungs försvar för Sions vises protokoll och 
hänvisning till Pierce väckte uppseende och led-
de till kritik, vilken fredsforskaren avvisade som 
”dravel” och ett utslag av en provinsiell norsk de-
batt. ”Detta är orsaken till att jag lämnade Norge”, 
förklarade han för tidningen Verdens Gang. I en 
intervju med NRK nekade han till att ha hört 
talas om William Pierce, men preciserade att 
han inte hade anledning att tro att något i texten 
skulle vara fel. Han upprepade också att det enligt 
hans mening fanns mycket som var intressant i 
Sions vises protokoll. 

 
”JUDEA DECLARES WAR ON GERMANY”
Referenserna till Sions vises protokoll och Rud-
strøm är inte de enda exemplen på hur Galtung 
återgivit kända antisemitiska föreställningar. I 
Boken 50 Years – 100 Peace & Conflict Perspec-
tives från 2008 försöker Galtung kontextualisera 
de nazistiska förföljelserna av judar genom att 
hänvisa till ”den sionistiska krigsförklaringen 
mot Tyskland”. 

Denna ”krigsförklaring” baserar sig på en artikel 
i tidningen Daily Express från 13 mars 1933 med 
rubriken ”Judea declares war on Germany”. Det 
var en missvisande rubrik – varken då eller nu 
existerar någon politisk enhet vid namnet Judea, 
inte heller fanns någon judisk centralledning som 
skulle kunna utfärda en sådan krigsförklaring. Vad 
det i själva verket handlade om var att en grupp 
judiska ledare och organisationer utanför Tyskland 
efter att Hitler utsetts till rikskansler uppmande till 
bojkott av tyska varor. Hitler hade redan en lång 
historia av antijudsk agitation och nazisternas 
stormtrupper hade genomfört en lång rad angrepp 
på judar och judiskägda affärer och företag.

Påståenden om en dylik ”krigsförklaring” an-
vänds ofta i Förintelseförnekande propaganda om 
att nazisternas politik var en ”försvarskamp” mot 
judarnas ”krig”. Den dök senast upp på Nordiska 
motståndsrörelsens nätsajt i mars förra året.

NÄTVERK FÖR FRED 
Vid sidan av rollen som forskare är Galtung även 

mångårig styrelsemed-
lem i organisationen 
Transcend Interna-
tional, som han också 
var med om att grun-
da 1993. Transcend 
beskriver sig som en 
organisation som vill 
skapa en fredligare 
värld genom handling, 
utbildning och forsk-
ning. Organisationens 
webbsida inkluderar 
bland annat nyhets-
tjänsten Transcend 
Media Service (TMS). 
Galtung är själv inte 
redaktör för denna, 
men skriver ledare 
varje vecka.

Åtskilliga artiklar 
på sajten har en starkt 
konspiratoriskt prägel. 
Det hävdas till exem-
pel att ebolaepidemin egentligen var ett resultat 
av amerikansk biovapenforskning och spreds 
genom vaccinationer eller att det snart kommer 
att utbryta krig mellan USA och Iran därför att 
judiska bankirer vill säkra kontrollen över iranska 
banker. Minst en artikel, författad av den brittisk-
israeliske jazzmusikern och aktivisten Gilad Atz-
mon, ifrågasätter även Förintelsen. 

Flera av skribenterna som är aktiva på TMS 
har också spelat en central roll i spridningen 
av konspirationsteorin om att massmördaren 
Anders Behring Breivik skulle vara ”sionist” el-
ler israelisk agent. Terrorn på Utøya och i Oslo 
skulle enligt denna teori vara ett straff eller en 
”varning” till Norge och Arbeiderpartiet att 
inte erkänna en palestinsk stat eller på andra 
sätt stödja Israels kritiker, en teori som kanske 
även återspeglas i Galtungs uppmaningar att 
granska Breiviks medlemskap i frimurarorden 
och påståenden om att medlemmarna där är 
”virtuella judar”. 

SPRIDER ANTISEMITISM
Galtungs upprepade ett steg fram och ett tillbaka-
kommunikation gör att det är svårt att till fullo få 
grepp om vad han egentligen menar. Men trots 

detta finns anledning att slå larm då han regel-
bundet dyker upp som föreläsare, som gäst i 
norsk radio och tv och som hedersgäst vid olika 
fredsarrangemang. För inte så länge sedan tillde-
lades han ett alternativt fredspris i Sverige och i 
februari 2017 mottog han ett hederdoktorat från 
universitet i Madrid. 

Även om Galtung förnekar att han skulle vara 
antisemit så har han blivit en viktig kolportör av 
antisemitiska föreställningar och han använder sin 
akademiska position till att ge dem trovärdighet. 

Klarläggande: Jag har sedan 2011 haft en på-
gående debatt med Johan Galtung, där jag vid ett 
flertal tillfällen har påpekat att han sprider anti-
semitiska föreställningar. Flera av uttalandena 
som refereras i texten har kommit som direkta re-
pliker på saker jag sagt och skrivit. Även om detta 
innebär att jag inte är en neutral observatör är 
alla påstenden i texten väl underbyggda. 

John Færseth
Journalist och författare till bl.a KonspiraNorge 

(2013, ny utgåva 2017) och Ukraina – landet på 
gränsen (2014). Översättning: Henrik Bachner och 

Stéphane Bruchfeld.

 J o h a n  G a l t u n G  o c h  a n t i s e m i t i s m e n 

Fransk utgåva av Sions vises protokoll.



Inför det brittiska valet i juni i somras fick 
Labourledaren Jeremy Corbyn stöd från 
ett mycket oväntat, och med säkerhet än 
mer oönskat håll. Det var den amerikan-
ska nazistiska nätpublikationen ”Daily 

Stormer” som chockartat uppmanade sina 
brittiska läsare att rösta Labour. Anledningen? 
Publikationen uppfattade Corbyn som antise-
mit. Inte ”bara” antisionist – utan som emot 
judar, punkt slut. 

Att en europeisk vänsterledare applåderas 
av nazister för sin hållning mot judar må vara 
sjukt men kommer ändå inte som en blixt från 
klar himmel. Tecknen har funnits där ett tag. 
Diskussionen om antisemitism inom Labour 
har förts i flera år, anklagelserna och vittnes-
målen har varit många, vilket också resulterat 
i att partiledningen tvingats tillsätta en utred-
ning om saken. 

Den utmynnade i Chakrabarti-rapporten 
som har dragit slutsatsen att partiet inte kan 
sägas omfattas av någon strukturell antisemi-
tism (”institutional antisemitism”), men att 
man samtidigt behöver arbeta på att få judiska 
medlemmar att känna sig välkomna och trygga.

DEN BRITTISKE SOCIOLOGEN David Hirsh, som länge 
har arbetat med frågan om antisemitism 
inom vänstern, är inte imponerad. I sin bok 
Contemporary Left Antisemitism (Routledge 
2017) beskriver han en miljö där den som så 
mycket som yppat ett ord om antisemitismen 
inom partiet tystats och mobbats ut. I stället 
för att diskutera frågan har de som tagit upp 
den skambelagts och misstänkliggjorts för att 
försöka ”tysta kritik mot Israel”. 

Israelfrågan är central för antisemitismen 
inom vänstern. Ändå är det oftast inte ”kritiken 
mot Israel” i sig som utgör problemet, utan 1) 

hur judar, i och utanför Israel, framställs som 
mäktigare än andra grupper, och i hemlighet 
påverkar världen på ett negativt sätt; och 2) 
hur judar och Israel tvångsmässigt liknas vid 
nazister och Tredje riket – något som brukar 
åtföljas av ett beklagande att judar inte ”lärt sig” 
av historien. 

För att få delta i vänsterns gemenskap har 
judar därför varit tvungna att ta avstånd från 
Israel. Den så kallade antisionismen har blivit 
en godhetsmarkör och fientlighet mot Israel 
en förutsättning för att fullt ut accepteras som 
människa. Samtidigt, skriver Hirsh, är dagens 
antisemitism utrustad med ett skyddsnät – 
reflexen att vantolka allt tal om antisemitism 
inom vänstern som lögner och förtal. 

    
HIRSH SJÄLV ÄR uppenbarligen märkt av erfa-
renheten att bli utfryst och marginaliserad i 
den vänstermiljö han alltid varit del av. Den 
uppdämda vreden – även om den säkert är 
rättfärdig – gör att hans resonemang bitvis 
blir väl onyanserade. Hirsh ser till exempel 
dagens (majoritets)vänster som präglad av en 
auktoritär, rentav totalitär struktur där vissa 
positioner liksom redan är klart definierade; 
ett vi mot ett fientligt ”dem” som det gäller att 
undvika beröring med. 

Följaktligen är han, begripligt nog, mån om 
att påvisa att antisemitism både kan existera 
och uttryckas även om den som uttrycker den 
inte ”känner sig” som en antisemit, ja rentav 
blir rasande av beskyllningen eftersom hen 

tycker sig bli 
likställd med 
nazister. (Att 
antisemitismen som företeelse är betydligt bre-
dare och ibland mer trivial än så är något som 
fortfarande inte fullt ut förstås av alla). Men 
också kontexten är viktig, och den försvinner 
i takt med att Hirsh om och om igen bankar in 
att antisemitismen är något objektivt fastställ-
bart trots att det ibland handlar om tolkning.

SAMTIDIGT ÄR DET LÄTT att känna sympati för Hirsh 
i den maktlöshet han beskriver: förnekandet 
av problemet med antisemitism är fortfarande 
stark, även om antalet uteslutningar ur Labour 
på grund av antisemitism har ökat betydligt i 
Storbritannien. Så starkt att den välrenomme-
rade och med rätta hyllade filmregissören Ken 
Loach (”Family Life”, ”Kes – falken”, ”Jag, Daniel 
Blake”), 81 år gammal och med ett livslångt en-
gagemang i brittiska vänstern, aldrig någonsin 
säger sig ha upplevt något som ens liknat anti-
semitism. Varken inom eller utanför Labour. 

Så varför tror då Loach att alla dessa ankla-
gelser kommer upp? I en intervju för BBC från 
i höstas lanserar han teorin att de är ett för-
sök att motarbeta Corbyn och alltså inte är ”på 
riktigt”. Vad gäller fallet med en talare som på 
ett möte ansåg att Förintelsens existens måste 
kunna ifrågasättas säger Loach att ”historien är 
öppen för oss alla att diskutera”, för att genast 
gå vidare till att prata om israelisk historia och 
etnisk rensning.
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Om vänstern och den ”goda” antisemitismen
Israelfrågan är central för antisemitismen inom vänstern, men problemet handlar i regel inte om 
”kritik av Israel”, utan om föreställningar om judar och om tvångsmässiga liknelser mellan Israel 
och Nazityskland. Charlotte Wiberg har läst den brittiske sociologen David Hirsh nya bok om den 
brittiska vänstern och antisemitismen, och ser vissa paralleller till svensk debatt.
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David Hirsh.

Fördomar och förnekelse



DET KANSKE KÄNNS avlägset att en svensk kulturi-
kon skulle lämna dörren öppen för historiere-
visionism. Eller gör det? Så sent som förra året 
virrade Jan Myrdal in sig i ett resonemang som 
förvisso inte ifrågasatte Förintelsen men förmin-
skade den. Han är dock inte längre en tongi-
vande röst inom den svenska vänstern. 

Men fenomenet med förnekelse av antisemi-
tism finns i allra högsta grad. Ett absurt exempel 
på saken är Jan Guillous krönika i Aftonbladet 
(4/2), där han helt enkelt definierade bort pro-
blemet – ”Anklagelsen i sig är en orimlighet. 
Den som är socialist är självklart för alla 
människors lika värde, följaktligen antira-
sist.” En så grandios självbild är förstås mest 
komisk, men det hade inom parentes sagt 
ändå varit intressant att veta om samma sak 
gäller för sexism i Guillous huvud. Vänstern 
är ju feministisk i dag och följaktligen vac-
cinerad mot händelser som de som beskrivs 
i #metoo-uppropen. Eller?

Av egen erfarenhet vet jag att den som 
talar om antisemitism inom vänstern kan 
få det ganska svårt. Själv blev jag uppringd 
och grundligt utskälld av den lokala par-
tisekretaren i vänsterpartiet i Malmö då 
jag varit kritisk mot att använda Kristall-
nattsmanifestationen som ett tillfälle att 
protestera mot Israel. Ändå är mitt intryck 
att medvetenheten om problematiken blivit 
starkare i Sverige och att fler röster tar upp 
och diskuterar den. 

”Man kan inte kritisera Israel utan att 
bli kallad antisemit” är dock ett trött gam-
malt mantra som kommer att höras länge 
än. Jag vet att fler än jag har lämnat partiet 
kanske inte bara men åtminstone delvis på 
grund av denna fråga, men det handlar om 
en väldigt liten väljargupp – både i Sverige 

och i England – vilket inte ger frågan så hög 
prioritet.

JEREMY CORBYN OCH Ken Loach tillhör ett gam-
malt, radikalt garde inom engelsk vänster, och 
med Corbyn som ledare tar Labour ett steg 
längre ut på vänsterskalan. Förklaringen till 
den plötsliga populariteten för både Corbyn 
och radikal politik är sannolikt en trötthet på 
det hårda klassamhället. 

Men som gammal aktivist bär Corbyn också 
med sig kontakter med krafter som Hamas och 
Hizbollah, som han bjudit in till det brittiska 
parlamentet. Han har även medverkat i den 
antisemitiska iranska propagandakanalen Press 
TV vilket ju onekligen ses som en legitimering 
av hårdfört ”antisionistiska” krafter.

Samtidigt odlas ett slags antirasism, inte 
minst inom den akademiska världen, där 
”sionisterna” aldrig kan tillhöra de förtryckta 
utan tvärtom alltid är suspekta. Hirsh påmin-
ner exempelvis om Oxford, där medlemmar 
av Labours studentförening använder öknam-
net ”zio” om judiska studenter och även har 
föreslagit att judiska medlemmar öppet bör 
redovisa sin inställning till Israel för att få 
delta i arbetet.

Attityder av det slaget har fått konsekvenser. 
En undersökning i anslutning till det brittiska 
valet i somras visade att endast 13 procent av 
Storbritanniens judar i dag röstar på Labour. 
Och frågan är om det ens finns tillräckligt in-
tresse från partiet för att försöka förändra saken. 
Akademikerförbundet UCU har exempelvis ut-
tryckligen röstat emot en motion om att under-
söka varför judar väljer att lämna förbundet. 

Och Londons tidigare borgmästare Ken 
Livingstone påstod för några år sedan att ju-
dar helt enkelt inte är vänster i någon större ut-

sträckning eftersom de har mycket pengar. Iro-
niskt nog har hans medlemskap i partiet nu 
tillfälligt sagts upp – på grund av antisemitism. 

I LIVINGSTONES FALL VAR det hans historieskrivning 
som ledde till avstängningen. Enligt honom var 
Hitler anhängare till sionismen, och samarbe-
tade med sionister, ”tills han blev galen” och 
började mörda judar. 

Då hade han redan tio år tidigare gett upp-
hov till Hirshs begrepp ”Livingstoneformule-
ring”, en retorisk manöver för att förhindra ”Is-
raelkritik” där en anklagelse om antisemitism 
bemöts genom att motivet för anklagelsen och 
ifrågasätts och misstänkliggörs. Livingstone 
jämförde en judisk journalist med en nazistisk 
krigsförbrytare (i en situation som över huvud 
taget inte hade med Israel att göra) för att se-
dan vifta bort anklagelserna om antisemitism 
med att ”man kan aldrig kritisera Israel utan 
att kallas antisemit”.  

ABSURT? JA, ANTISEMITISM är absurd. Men varför 
ska man bry sig om absurd vänsterantisemitism 
när det finns mycket dödligare former av anti-
semitism ute på gatan? Därför att de olika skep-
naderna göder varandra – som exemplet med 
Corbyn och ”Daily stormer” visar. De senaste 
händelserna i Sverige, där en synagoga eldbom-
bats och slagord om att döda judar ekat under 
en manifestation för Palestina, visar vikten av 
den här frågan. 

Att förstå antisemitism i alla dess former är 
inte en fråga för akademiska seminarier, utan ett 
krav för alla som anser sig vara antirasister och 
vill bibehålla sin moraliska anständighet.

Charlotte Wiberg
Fri skribent och filmvetare

9svenska
kommittén

mot
antisemitism

”Anklagelsen i sig är en orimlighet. Den som är socialist är själv-
klart för alla människors lika värde, följaktligen antirasist.”

Jan Guillou

Fördomar och förnekelse
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Med judehat som vapen
Russia Insider, amerikansk extremhöger och rysk påverkan i USA 

Den 15 januari publicerade den ti-
digare relativt okända webbsidan 
Russia Insider ett 5 000 ord långt 
manifest författat av sajtens redak-
tör Charles Bausman, i vilket han 

krävde att världen i allmänhet och Ryssland i syn-
nerhet skulle ”släppa judetabut” och underströk 
att det är hög tid att med 
kraft börja belysa det ”skad-
liga inflytande” som ”judiska 
eliter” utövar.

Manifestet påstod att ”ju-
diska påtryckningsgrupper” 
i icke ringa utsträckning 
var ansvariga för olika för-
syndelser, allt ifrån aktuella 
sexskandaler till det mesta 
av det dödliga kaoset i värl-
den under de senaste 30 
åren. Och mot bakgrund av 
att innehållet i Russia Insider 
i huvudsak rör Ryssland på-
stod Bausman att ”den ore-
sonliga fientligheten mot 
Putins Ryssland till stor del 
[var] ett judiskt fenomen.” 

Han bjöd också in poten-
tiella skribenter att (utan 
ersättning) skicka in artiklar 
som behandlade ”judepro-
blemet” och introducerade 
även en ny sektion på sajten 
kallad ”Judefrågan”, en rubrik som anknyter till 
nazismens och den samtida nynazismens folk-
mordsspråk: ”den slutliga lösningen på judefrå-
gan”.

Manifestet var förvånande, och det av två skäl. 
Det första skälet är tekniskt: Charles Bausman har 
aldrig tidigare författat en så omfattande text som 
denna. Han lade således ned mycket arbete på 
artikeln ”Det är dags att släppa judetabut”. Russia 
Insider är knappast känd för att producera eget 
journalistiskt innehåll, det mesta av dess material 
kopieras eller översätts från andra webbsidor. Den 
överväldigande majoriteten av Bausmans egna bi-
drag på sajten är bloggliknande inlägg snarare än 
traditionella ledartexter. Manifestet måste alltså ha 
varit ganska viktigt för Bausman.

Det andra skälet är att Bausmans artikel av-
vek på ett radikalt sätt från tidigare artiklar som 

publicerats på sajten. Inte så att Russia Insider, 
som lanserades i september 2014, inte  publicerat 
antisemitiska texter tidigare – det har den och 
dessa har retroaktivt lagts in i den nya sektionen 
”Judefrågan” – men ingen av dessa artiklar har ut-
tryckt en så öppen och omaskerad antisemitism. 

Det är ingen hemlighet att vår tids antisemiter 

– om de inte är bekännande nynazister – före-
drar att använda termer som ”den nya världsord-
ningen (New World Order)”, ”den internationella 
storfinansen” eller ” den globala eliten” när de an-
griper judar, men Bausmans manifest avvisade 
explicit dessa eufemismer och talade utan om-
skrivningar om ”judeproblemet”.

GENOM ATT PUBLICERA sitt antisemitiska manifest har 
Bausman utan tvekan ställt sitt företag inför en 
utmaning. Enligt webbsidan finansieras sajten 
genom crowdfunding (insamling på internet), 
och Bausman har sedan 2014 bedrivit en aktiv 
kampanj för att få in medel till Russia Insider. (På 
den egna webbsidan påstås att man fått in runt 
300 000 dollar sedan 2014.) Bausman har själv 
medgivit att sajten är beroende av bidrag från lä-
sare och att den antisemitiska artikeln kan stöta 

bort läsare och ”minska bidragen från några”. 
Dessutom har tv-kanalen RT (Russia Today), 

som brukade citera Bausman och bjuda in honom 
till sina program och som var en av huvudkällor-
na för det material Russia Insider kopierade, nu 
distanserat sig från honom genom att säga att de 
”kategoriskt och otvetydigt [fördömer] den för-

färliga hatpropaganda som 
förmedlades i den aktuella 
Russia Insider-artikeln”. 

Vilket är då motivet till 
att Bausman startade sitt 
korståg mot de ”judiska eli-
terna”? En möjlig förklaring 
är att Bausman helt nyligen 
övergick till den öppna 
antisemitismen. Han skri-
ver själv att när han star-
tade webbsidan så visste 
han ”ganska lite om judiskt 
inflytande”, men att ”tre 
års djupdykning i politiska 
analyser och mediekritik” 
ledde till ett plötsligt upp-
vaknande. 

EN VIKTIG OBSERVATION stöder 
denna förklaring. Rus-
sia Insider lanserades ur-
sprungligen med syftet att 
angripa Ukraina, efter att 
dess tidigare pro-ryske pre-

sident Viktor Janukovytj avsattes och flydde till 
Ryssland, genom att anklaga den nya ukrainska 
ledningen för fascism och antisemitism. Vid 
den tiden intog sajten således inte en antise-
mitisk hållning. Tvärtom: den framställde ju-
darna som påstådda potentiella offer för den 
nya ukrainska regeringen – en regering som 
Russia Insider i enlighet med Kremls linje var 
motståndare till. 

Om denna förklaring stämmer är Bausmans 
antisemitiska manifest ett resultat av en radikali-
seringsprocess som kan ha två huvudkällor. Den 
första är den amerikanska extremhögerns allt star-
kare position och den inspiration den hämtat från 
Donald Trumps ökade popularitet. Den andra är 
antisemitismens normalisering i vissa kretsar med 
anknytning till den rysk-ortodoxa kyrkan.

Det var den amerikanska extremhögerns för-

Russia Insiders redaktör Charles Bausman medverkar i den ryska tv-kanalen RT. 

I januari i år publicerade den ryska Kremlvän-
liga sajten Russia Insider ett antisemitiskt man-
ifest. Det är dags att med kraft belysa judarnas 
”skadliga inflytande” i världen och på Ryssland, 

skrev sajtens redaktör. Statsvetaren Anton 
Shekhovtsov analyserar motiven bakom Russia 
Insiders antijudiska kursändring och hur den 
skulle kunna tjäna Moskvas intressen i USA. 
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Med judehat som vapen
Russia Insider, amerikansk extremhöger och rysk påverkan i USA 

nyade styrka, till stor del manifesterad genom en 
ökad synlighet för nätsajter som Breitbart News, 
Alt Right, Fash the Nation, The Daily Stormer 
och vissa andra sidor, som kraftfullt underblåste 
det antisemitiska inslaget i högerradikala ”alter-
nativa medier” och gjorde det mer framträdande. 

En analys av innehållet i Russia Insider, som 
medger sina kopplingar till ”alter-
nativa medier”, visar att den gradvis 
förändrades från en Kremlvänlig, 
anti-ukrainsk nätpublikation till en 
Kremlvänlig högerradikal sajt, inte 
olik de USA-baserade sajterna Alt 
Right eller Fash the Nation. Förvand-
lingen ägde inte rum över en natt utan 
skedde verkligen gradvis.

BAUSMANS NÄRHET TILL extremnatio-
nalistiska rysk-ortodoxa kretsar bör 
också noteras.    Bausman, som föd-
des i Tyskland och studerade i USA, 
har från och till levt i Moskva sedan 
1990-talet, och det var i Ryssland som 
han konverterade till den ortodoxa 
tron. Runt 2014 fick han kontakt med 
Aleksej Komov, den officielle ryske 
representanten i den internationella 
högerkristna organisationen The 
World Congress of Families och chef 
för internationella frågor vid Patriar-
kens kommission för familjefrågor, skapad av den 
rysk-ortodoxa kyrkans Heliga synod. 

Komov har också nära band till den rysk-or-
todoxa ultranationalistiske oligarken Konstantin 
Malofeev, som i september 2014 delade ordföran-
deskapet vid ett möte med World Congress of 
Families i Moskva. Mötet kröntes av en exklusiv 
galamiddag till vilken Komov och Malofeev bjöd 
in Bausman att delta. 

Läckt korrespondens visar att Bausman i ok-
tober det året via Komov vände sig till Malofeev 
och bad om pengar för Russia Insider. Malofeevs 
pressavdelning påstod senare att denne aldrig 
sponsrat Russia Insider. 

Bausmans manifest återspeglar i en rad avse-
enden uppfattningar som är vitt spridda i ultra-
nationalistiska rysk-ortodoxa grupper. Komov 
menar till exempel att ”kommunismen påtving-
ades Ryssland av internationella, professionellt 
ondskefulla krafter” med hjälp av den judiske 

bolsjeviken Leo Trotskij och bankirerna på Wall 
Street. I sitt manifest skriver Bausman att det 
finns anledning att tro att den ryska revolutio-
nen var en ”judisk statskupp, finansierad av rika 
bankirer i New York och London”. Han tillägger 
att ”en stor del av det bolsjevikiska ledarskiktet 
var judiskt” och framhåller Trotskij som exempel. 

NÄR BAUSMAN DELTOG på galamiddagen i september 
2014 kan han ha lärt känna fader Tikhon (Georgij 
Shevkunov), som också bjudits in av Malofeev. 
För ett par månader sedan, i november 2017, mo-
dererade Tikhon en rysk-ortodox konferens som 
diskuterade mordet på den ryske tsaren Nikolaj II 
och hans familj. Enligt Tikhon föll tsaren offer för 
ett ”ritualmord” som utfördes av bolsjevikerna – 
en illa maskerad rysk version av den antisemitiska 
blodsanklagelsen. Bausman återger inte denna 
specifika version i sitt manifest, men hävdar att 
bolsjevikerna efter revolutionen torterade och 
utförde ritualmord på ortodoxa präster.

Inspirationen till Bausmans antisemitiska ut-
läggningar kommer inte nödvändigtvis direkt 
från Komov eller Tikhon: dessa idéer är som sagt 
vanliga i ultranationalistiska ortodoxa miljöer. 
Men det finns skäl att tro att en hel del av den 
antisemitism Bausman relativt nyligen utvecklat 
har sitt ursprung i just dessa kretsar.

En annan viktig fråga när det gäller Bausmans 
manifest är vilken den tänkta målgruppen är för 
Russia Insiders tydligt antisemitiska kursändring. 
Statistik som erbjuds av analystjänsten Alexa vi-
sar att en majoritet av webbsidans publik finns i 
USA. Med tanke på att sajten i huvudsak är en 
Kremlvänlig resurs så tycks Bausmans mål vara 

att använda antisemitismen för att 
förstärka en redan existerande Kreml-
vänlig hållning inom den amerikanska 
extremhögern. 

Bausmans kursändring har redan 
fått genomslag i den tilltänkta mål-
gruppen, såväl nynazisten Richard 
Spencer som höger-liberterianen Lew 
Rockwell har uttryckt uppskattning. 
Russia Insider må ha tappat en del mer 
moderata läsare, men förefaller inte 
bara vinna extremisternas stöd utan 
även bidra till att underblåsa deras 
antisemitism.

Emellertid är det osannolikt att 
Bausmans manifest kommer att mötas 
av ett öppet stöd utanför den ameri-
kanska och ryska extremhögern. Rys-
ka medier som är lojala med Kreml, 
men även den ryska regeringen, som 
på den internationella arenan söker 
framställa Ryssland som en antifas-
cistisk stat, kommer att distansera sig 

från Russia Insider. 
Men även om Bausmans nya inriktning knap-

past sanktionerats av Kreml så är den ändå an-
vändbar för Moskvas förtäckta inflytande i USA. 
Ju mer extrem den växande amerikanska höger-
radikala scenen blir, desto mer bidrar den till en 
redan oroväckande polarisering i det amerikanska 
samhället. Denna utveckling, är kanske deras för-
hoppning, kan göra USA mer inåtvänt och mindre 
benäget att engagera sig i den internationella kam-
pen mot auktoritära, kleptokratiska styren.

Anton Shekhovtsov
Anton Shekhovtsov är statsvetare och Visiting Fellow 

vid The Institute for Human Sciences i Österrike. 
Hans senaste bok är Russia and the Western Far 

Right: Tango Noir (Routledge, 2017). Artikeln 
publicerades ursprungligen i Haaretz 29/1 2018. 

Översättning: Henrik Bachner  
och Stéphane Bruchfeld.

Russia Insiders artikel fick stor spridning på Twitter. 
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Ekeroths uttalanden om Soros och Ungern 
speglar SD:s flexibla hållning till antisemitism

I riksdagens utrikespolitiska  debatt  den 14/2 
hyllade SD:s Kent Ekeroth den ungerska re-
geringens xenofoba politik och angrepp på 

demokratiska fundament. Ekeroth applåderade 
även Orbán-regeringens hatkampanj mot den 
amerikansk-judiske finansmannen och filantro-
pen George Soros.

Den ungerska regeringen propagerar sedan 
länge konspirationsteorier om hur Soros 
”transnationella imperium” ligger bakom 
migrationsströmmar till Europa, och i omfat-
tande kampanjer sprids myter om en ”Soros-
plan” som genom invandring av muslimer och 
spridandet av liberala idéer söker underminera 
Ungerns självständighet, Europa och den kristna 
civilisationen. 

FÖR ATT EUROPA ska överleva och förbli ”européernas  

kontinent” måste ”Soros-imperiet” besegras, pro-
klamerade premiärminister Viktor Orbán i ett tal 
den 24/7 2017. I februari i år anklagade han Soros 
och dennes följeslagare för att genom migration 
vilja blanda upp det ungerska folket för att skapa 
en ”Homo Sorosicus” och manade till solidaritet 
med européer som ville rädda sina länder och den 
kristna kulturen. I ungersk statskontrollerad tv 
återges  instämmande Irans högste ledare ayatolla 
Khameneis ord om Soros som en ”rik sionist”.   

 Detta är en propaganda som tydligt appel-
lerar till klassiska antisemitiska föreställningar 
om judiska konspirationer som destabiliserar 
och upplöser nationer, värderingar och kulturer. 
Det bör noteras att samma typ av mytbildning, 
inklusive bruket av ”Soros” som signalord för en 
”judisk världskonspiration”, idag är central även i 
vit makt-rörelser i Sverige, Europa och USA. 

Regeringspartiet Fidesz har även verkat för att 
rehabilitera flera av mellankrigstidens och krigs-
årens ungerska pronazistiska och antisemitiska 
politiker och författare. 2016 delade Orbán ut en 
prestigefull medalj till Zsolt Bayer, medgrundare 
av Fidesz och ökänd för sin grova hets mot bland 
andra judar. 

I SITT ANFÖRANDE i riksdagen berömde Ekeroth 
den ungerska regeringens kamp mot ”omfat-
tande kampanjer från så kallade NGO:s med 
mångmiljardären Soros i spetsen”. Han försva-
rade  också Orbáns försök att stänga ned det av 
Soros grundade Central European University 
i Budapest. Detta universitet, ”finansierat av 
George Soros”, är ”vänsterns…tyngsta institu-
tion i spridandet av globalism” i Central- och 
Östeuropa, meddelade SD:s riksdagsledamot. 
Ekeroth tackade även Orbán för att han ”står 

upp för Europa” och utnämnde honom till ”den 
främsta statsledaren i världen just nu”.   

Att SD tilltalas av den xenofoba och ”illiberala” 
politik som förs i Ungern är känt sedan tidigare. 
Men inte heller SD:s flexibla hållning till antise-
mitism är någon nyhet. Partiet är emot antisemi-
tism när det passar, framför allt när frågan kan 
exploateras för att misstänkliggöra muslimer som 
kategori. Antijudiska utspel bland egna partifö-
reträdare – eller på Ekeroth och SD närstående 
sajter som Avpixlat  (numera Samhällsnytt) – 
väcker däremot sällan protester. Att Ekeroth i 
riksdagen nu inte bara applåderar utan även ekar 
den ungerska regeringens retorik om Soros bör 
därför inte förvåna. Däremot kan det tjäna som 
påminnelse om vilken typ av parti SD är. Om nu 
någon glömt det.

SKMA

Kent Ekeroth under riskdagens utrikespolitiska debatt.

EN NY  UNDERSÖKNING  av antisemitism och 
muslimfientlighet i Norge har publicerats av 
Senter for studier av Holocaust og livssynsmi-
noriteter (HL-senteret) i Oslo. Resultaten visar 
att vissa specifika antisemitiska föreställningar 
fortsatt är relativt utbredda i den norska befolk-
ningen. 13 procent instämmer t.ex. i påståen-
det att ”världens judar verkar i det fördolda för 
att främja sina egna intressen”. Men andelen 
norrmän som bär på en konsekvent antijudisk 
inställning har minskat från 12 procent 2011 till 
8 procent idag. 

Studien visar på ett samband mellan uppfatt-
ningar om Israel-Palestinakonflikten och inställ-
ningar till judar respektive muslimer. Den pekar 

vidare på att antisemitiska uppfattningar är tydligt mer 
utbredda bland norska muslimer än bland befolkningen 
som helhet; detta gäller i synnerhet föreställningar om 
”judisk makt” och inflytande i världen. Forskarna kopp-
lar detta till bland annat den utbredda antisemitismen i 
respondenternas ursprungsländer och nätets betydelse 
för att förmedla denna typ av föreställningar.

Undersökningen visar även på en utbredd negativ in-
ställning till muslimer. Enligt resultaten hyser 27 procent 
av norrmännen muslimfientliga uppfattningar. Den kan 
inte säga något om utvecklingen över tid när det gäller 
attityder till muslimer då en motsvarande undersökning 
tidigare inte gjorts i Norge. Studien pekar slutligen på 
ett samband mellan främlingsfientlighet och en negativ 
inställning till judar och muslimer. 

Ny studie av antisemitism i Norge

Hatkampanj mot Soros i Ungern. På affischen står  
”Låt inte Soros få sista skrattet”. Någon har klottrat 
”stinkande jude”.
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Somar Al Naher om roten till 
antisemitismen i Mellanöstern

Därefter skickar vi gåvobrevet till angiven adress. Varmt tack för din gåva! 
För mer information kontakta SKMA: info@skma.se  08-667 6090 

HEDRA NÄRA OCH KÄRA GENOM ATT STÖDJA  

SKMA!

”Angreppet har sannolikt ingenting med Israel-Palestinakonflikten att 
göra. Snarare med statssanktionerad antisemitism”, skrev Somar Al Naher 
i Expressen 11/12 2017, efter attacken mot synagogan i Göteborg i decem-
ber. I artikeln gav hon en bild av det statligt propagerade judehatet i Syrien 
och dess effekter. Här följer ett utdrag.

"Min uppväxt i huvudstaden Damaskus präglades av hat och 
rädsla för Israel och judar. Redan i tidig ålder fick vi barn lära 
oss att aldrig någonsin låta oss förknippas med judisk kultur. 

Judiska namn, symboler, språk, allt som andades judiskhet betraktades som 
en del av en sionistisk världsordning. 

Det var inget som jag förstod innebörden av som barn, men jag lärde 
mig ändå att skilja mellan davidsstjärnan och en ”vanlig” stjärna, mellan 
ett judiskt namn och ett ”vanligt” namn. Mellan det onda Israel och det 
goda Syrien. 

Allt det judiska gjordes politiskt. 
Anledningen är mycket enkel. Judarna har utgjort den perfekta måltavlan. 

Är skolorna dåliga? Det är judarnas fel. Är sjukvården i Syrien usel? Det är 
judarnas fel. Räcker pengarna inte till? Det är judarnas fel. [...]

Och hjärntvättningen fungerar. Trots att det inte finns någon regim som 
mördat lika många araber och muslimer som Baathregimerna i Syrien och 
i Irak, är det frågan om Jerusalem som väcker starkast reaktioner. Vi har 
lärt oss att fokusera blicken någon annanstans.  

Och enligt världskonspirationens alla regler görs den judiska försam-
lingen i Göteborg till en del av den judiska världsmakten och därmed en 
legitim måltavla. [...] 

De flesta araber och muslimer är inte judehatare, om man tror det så gör 
man själva sakfrågan en rejäl otjänst. Man kan inte möta fördomar med 
fördomar. De som har fördömt attacken starkast i min närhet har varit just 
muslimer. Däremot är det viktigt att förstå roten till antisemitismen för att 
kunna bemöta den.” 

Vill du hedra en jubilar eller någon annan genom att skänka 
ett bidrag till SKMA? SKMA mottager tacksamt alla gåvor, 

stora som små. Som tack skickar SKMA ett gåvobrev med 
din personliga hälsning.
Beloppet kan betalas via Bankgiro 861-6112, Plus-
giro 30129-1 eller Swish 1232886893. Märk betal-

ningen med ”Gåvobrev”. Skriv därefter ett e-mail 
till info@skma.se med följande information:

 ◊ Avsändare av gåvobrevet
 ◊ Mottagare av gåvobrevet (inklusive adress)

 ◊ Datum då brevet ska komma fram
 ◊ Personlig hälsning
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Ett exempel är den utbildningsdag som 
SKMA:s Mathan Shastin Ravid höll i 
Mjölby 23 januari. Han hade blivit in-
bjuden inom ramen för de temadagar 
som gymnasieskolorna Dackeskolan 

och Kungshögaskolan anordnade i samband med 
Förintelsens minnesdag. Shastin Ravid belyste 
under sitt pass förnekandet av Förintelsen och 
andra former av antisemitisk propaganda, och 
redogjorde för hur man kan känna igen och se 
igenom propaganda från högerextrema orga-
nisationer som bland annat sprider teorier på 
nätet om att ”judarna” (alternativt ”sionisterna”) 
hittat på Förintelsen för att dra ekonomisk nytta 
av ”bluffen”. 

FAGERSTA OCH SÖDERKÖPING
Antisemitiska konspirationsteorier var också 
fokus under Shastin Ravids besök på Risbrosko-
lan i Fagersta ett par dagar senare. Bland annat 
ägnades stor tid åt de kodord med hjälp av vilka 
sådana teorier ofta sprids idag, exempelvis be-
grepp som ”Rothschild”, ”globalister” och det 
ovan nämnda ”sionister”. Kodord som många 
ungdomar idag har stött på, inte minst online, 
men som få vet bakgrunden till eller hur de an-
vänds i nutida propaganda. 

I SKMA:s utbildningar försöker vi alltid ge 

konkreta tips på hur man kan tänka och agera 
källkritiskt, för att undvika att bli lurad av och 
istället kunna bemöta propaganda som sprids 
mot judar och andra grupper. Den 13 februari 
fick Shastin Ravid möjlighet att träffa både elever 
och lärare på Nyströmska skolan i Söderköping 
för att prata om just det. 

Efter ett inledande pass om fördomar och 
rasism analyserades fördomsfulla och rasistiska 
budskap från högerextrema eller högernationa-
listiska rörelser, partier och miljöer som NMR, 
Sverigedemokraterna och den svans av ”alter-
nativa medier” som står dessa nära. Men även 
utpekanden och misstänkliggöranden av judar, 
muslimer, romer och andra grupper i den bre-
dare debatten diskuterades. Dessutom gavs råd 
kring hur man källkritiskt tar del av information 
till exempel på Internet.

STOCKHOLM
I februari gjorde Mathan Shastin Ravid även 
två besök i Bajit, det kultur- och utbildningshus 
som Judiska församlingen i Stockholm öppnade 
2016. Vid första tillfället träffade han studenter 
vid Paideia – The European Institute for Jewish 
Studies in Sweden, för att tala om antisemitism 
i dagens Sverige.    

Shastin Ravid gav en bild av hatet och hotet 

mot judar från islamistiska och högerextrema 
miljöer, men talade också om de fördomar och 
myter om judar som dyker upp i andra sam-
manhang samt diskuterade studier som visar 
att antisemitiska föreställningar och attityder är 
vanligare i Sverige än vad många tror. Han påpe-
kade att hotbilden mot judiska mål lett till att det 
onormala på många sätt blivit ”normalt” för den 
judiska gruppen, inte minst genom att synagogor 
samt judiska skolor och förskolor behöver omfat-
tande skydd. 

Hotbilden mot judar var något som togs upp 
även under Shastin Ravids andra besök på Bajit, 
senare samma månad. Då fick han möjlighet att 
träffa föräldrar till barn som går på Aaron Isaacs 
judiska söndagsskola. Bakgrunden var den anti-
semitism som de själva och några av deras barn 
upplevt. Shastin Ravid delade med sig av sina 
tankar och erfarenheter från att ha träffat många 
skolungdomar under senare år, och pratade om 
olika former av antisemitism som kan vara van-
liga bland unga. Dit hör gamla nidbilder av judar 
som ”snåla” och ”giriga” men också konspira-
tionsteorier om ”judars makt” och antisemitiska 
idéer och påståenden i diskussioner om Israel-
Palestinakonflikten. Dessutom upplyste han om 
var man kan vända sig om ens barn utsätts för 
trakasserier och hat i skolan.

Mathan Shastin Ravid möter gymnaiseelever i Mjölby. 

Utbildningar om antisemitism  
för lärare, elever och föräldrar

SKMA utbildar

Svenska kommittén mot antisemitism erbjuder olika utbildningar om antisemitism och andra 
fördomar. Vi gör också många skolbesök runt om i landet. Bara under de första månaderna av 2018 

har SKMA utbildat ca 1 000 personer, de flesta av dem skolelever och lärare. 
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ELEV OCH STUDIERESOR

VÅREN
Under våren kommer SKMA att genomföra 
sammanlagt nio studieresor till Förintelsens 
platser i Polen, med skolklasser och kon-
firmandgrupper från Fellingsbro, Ludvika, 
Luleå, Mölndal, Skellefteå, Stockholm, Sö-
derhamn och Örebro. Sammanlagt deltar ca 
230 ungdomar och vuxna. Resorna leds av 
Carola Olsson, Ewa Andersson, Lena Jerse-
nius, Marie Sterling, Mikael Enoksson och 
Ronny Juhlin.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER

MARS OCH MAJ
Den 15-18 mars och 11-13 maj arrangerar 
SKMA ungdomsutbildningar i Stockholm 
om nutida antisemitism och fördomar. Del-
tagarna är gymnasieelever från olika sko-
lor runtom i landet som tidigare deltagit i 
SKMA:s stora regeringsstödda utbildnings-
satsning 2014-2016, som inkluderade studie-

resor till Förintelsens platser i Polen. Utbild-
ningarna leds av SKMA:s Mathan Shastin 
Ravid. Gästföreläsare är Bilan Osman och 
Jonathan Leman från Expo, Mirelle Gyl-
lenbäck, samordnare för romsk inkludering 
på Länsstyrelsen i Stockholm, samt Samuel 
Nudel, 2015 års Elsa-pristagare.

APRIL 
SKMA har beviljats EU-stöd för en vidareut-
veckling av det interaktiva utbildningsmate-
rialet ”Vad är en människa?”, som utgår ifrån 
överlevandes vittnesmål. Tillsammans med 
partners i Litauen, Polen, Rumänien, Ungern 
och Österrike kommer SKMA att ta fram 
ett internationellt verktyg för undervisning 
om Förintelsen. 20-24 april äger projektets 
fjärde internationella partnermöte rum, i 
Rumänien.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG

MARS 
Den 26 mars arrangerar SKMA i Stockholm 

en föreläsning med den polske forskaren 
Michal Bilewicz om samtida antisemitism i 
Polen.  Föreläsningen riktar sig till bl.a. fors-
kare, lärare och journalister.

VÅREN
Den 22 mars besökte SKMA:s ordförande 
Svante Weyler Kävesta folkhögskola för att 
tala om antisemitism och kommitténs ar-
bete för att belysa och motverka den. Un-
der våren 2018 kommer SKMA:s Mathan 
Shastin Ravid föreläsa om antisemitism 
för bl.a. ABF-projektet ”Fyra Fronter” samt 
”Lärarrummet” på Stockholms universitet. 
”Fyra Fronter” syftar till att skapa ett nät-
verk och naturliga mötesplatser för per-
soner, föreningar och organisationer från 
de afrosvenska, judiska, muslimska och 
romska minoriteterna. ”Lärarrummet” är 
en lunchseminarieserie för lärarstudenter 
vid Stockholms universitet där viktiga skol-
relaterade ämnen som inte ges plats inom 
den ordinarie utbildningen presenteras och 
diskuteras. 

Kalendarium

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
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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

Vi har nästan 100 års gemensam erfarenhet
och kunnande från arbetslivet samt ett mycket 
brett nätverk inom alla områden.

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga profes-
sionella och insiktsfulla förhållningssätt i det 
du gör.

Ring oss så berättar vi hur detta skulle kunna 
förändra ditt arbetsliv.

Henrik Raber   Stefan Levy
070 6112701   070 6308787

Mentorerna stöder Svenska kommitténs (SKMA:s)
arbete mot antisemitism. 

- Vi uppskattar om du stöder SKMA med ett bidrag.

Mentorerna som
erbjuder enskilda
gratis mentorskap
och coaching!
• Är du i början eller mitt i yrkeslivet och
   känner att du ”fastnat” eller är osäker på   
   hur du skall gå vidare?

• Har du ett arbetsrelaterat dilemma som 
   medarbetare eller i ledarposition som du 
   vill få hjälp att lösa?

• Går det bra för dig på alla sätt men du vill 
   få perspektiv och input?

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

Mycket välkommen till www.resvaskor.com eller  
butiken på Atlasgatan 4, ring och avtala tid före besök
Hälsningar Peter Loeser

Box 27027, 102 51 Stockholm * 08/66167 33
palos@tele2.se * resvaskor.com

OTROLIGT LÄTTA RESVÄSKOR
TILL GROSSISTPRISER
ÄVEN  PRESENTREKLAM
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Det goda kundmötet börjar alltid med dig 
själv, och ingenting är så bra för lönsam
heten som kunniga och passionerade 
medarbetare. Helt enkelt för att engage
mang smittar och ger ännu nöjdare kunder. 
Service och ett gott kundbemötande är 
därför butikens viktigaste kärnverksamhet.

Säljexperten Susanne Einhorns senaste 
bok kretsar kring just detta och vänder sig 
till alla som arbetar inom detaljhandeln, 
från säljare till butikschef.

BLI EN BÄTTRE 
SÄLJARE

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 ca 1450 
lägenheter och 1000 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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INBOX CAPITAL

HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

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 tyd-
liga besked som mode-
rator vid debatter eller 

utfrågningar.

Så här sade f.d. närings-
ministern om  

Willy Silberstein som 
moderator: 

 
”Willy Silberstein kan få en de-
batt att lyfta. Han ställer vas-
sa frågor, håller högt tempo 

och ger sig inte förrän han fått 
svar. Det gör en debatt infor-
mativ och underhållande.”  

Björn Rosengren, f d närings-
minister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se

MANA RE

Jamfa AB
B O R Å S

Jossebell AB
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Välkommen  
till IPU

Utveckling  
genom insikt.
Beteende, drivkrafter och EQ.

www.ipu1973.se

Analysverktyg
i framkant

för
individutveckling

och
grupputveckling

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 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, ra-

sism 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, anti-

semitism, rasism och nazism.

•	 ger ut ett nyhetsbrev som skickas till kommitténs medlemmar, lärar nätverk och opinions-

bildare.

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM
PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112, SWISH 123 288 6893
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