
svenska
kommittén

mot
antisemitism 1

I samband med årsdagen 
för Novemberpogromen 
ut sat tes judiska institutio

ner i Norden för antisemitisk 
vandalisering. 
Enligt Expo:s 
Jonathan Le
man handlade 
det om en av 
n a z i s t i s k a 
NMR samord
nad aktion.

A n t i s e m i 
tiska budskap 
spreds genom 
klistermärken 
och klotter på församlings
byggnader och andra insti
tutioner. I Sverige drabbades 
bland annat synagogor och 
judiska lokaler i Stockholm, 
Göteborg, Norrköping och 
Helsingborg. Kampanjen rik

tades även mot flera medie hus. 
Händelserna har polisanmälts.

Aktionen riktades samtidigt 
mot judiska mål i Danmark, 

Norge och Finland. I Danmark 
vandaliserades även en judisk 
begravningsplats i Randers. 
Fler än 80 gravar skändades. En 
ledande medlem i den danska 
grenen av NMR har häktats för 
brottet.   

I samarbete med  Judiska försam
lingen i Stockholm, Föreningen 
Förintelsens överlevande och 
Forum för levande histora arran

gerade SKMA i Stockholms synagoga 
den 9 november 2019 en högtidsstund 
till minne av Novemberpogromen 1938 
(”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante 
Weyler, ordförande för SKMA. Därefter 
läste Adriana Savin upp två vittnesmål 
från pogromen. Kvällens huvudanfö
rande hölls av författaren Theodor Kal
lifatides som talade om nazismens avhumanisering och 
om hur blicken ”som förmena oss rätten att vara där vi 
är och att vara det vi är” utgör ett växande hot även i vår 
tid (läs hans tal på s. 13).

Under kvällen delade SKMA ut 2019 års Elsapris till 
poeten Hanna Rajs Lara. Priset tilldelades Rajs Lara ”för 
att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmed
lar en ung människas upplevelser av antisemitismens 

närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den 
framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och 
äkta tilltal med stor förmåga att nå andra unga männ
iskor berättar hon om utsatthet och om erfarenheten 
av att tillhöra tredje generationens överlevande.” 

Musik framfördes av Nils Soloveynik Harning och Si
mon Nyberg. Kvällen avslutades med Kaddishbönen som 
lästes av Maynard Gerber.

Brottsförebyggande rådets hatbrottsstatistik 
visar att nästan 7 090 hatbrott anmäldes 2018. 
Det är en ökning med 11 procent sedan 2016. 
Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska 
motiv utgör liksom tidigare år den största ka-
tegorin. 

Jämfört med 2016 ökade antalet anmälda 
antisemitiska hatbrott. Under 2018 identi-
fierades nästan 280 brott med antisemitiska 
motiv. Det är 53 procent fler än 2016 men lig-
ger på samma nivå som 2014 och 2015. När 
det gäller antisemitiska hatbrott var hets mot 
folkgrupp samt olaga hot och ofredande de 
vanligaste brottstyperna.

Mörkertalet är dock stort. ”Det är många 
som inte tror att det är någon idé att anmäla. 
De har negativa erfarenheter från att ha an-
mält ett brott polisen inte tagit på allvar”, sade 
Isak Reichel, generalsekreterare för Judiska 
centralrådet, till Ekot. Polisen uppger att de 
inlett olika utbildningssatsningar för att öka 
kompetensen kring hatbrott över hela landet.
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En hatets 
relästation 
”Det är i dessa 
dagar nästan 
exakt 30 år sedan 
[Radio Islams 
ansvarige utgivare 
Ahmed] Rami efter 
en flera månader 
lång rättegång i 
Stockholms tings
rätt dömdes till 6 
månaders fängelse 
för hets mot folk
grupp. Hans namn 
har vid det här la
get förpassats till 
den relativa glöm
skan. Men som 
inkarnation av ”det 
eviga hatet” är han 
i dag mer skräm
mande närvarande 
än på länge. Han 
var, och är, en 
antisemitismens 
förbindelseofficer, 
en länk mellan 
judehat i ibland till 
synes vitt skilda 
”miljöer”: extrem
högern, vänstern, 
grupper med rötter 
i Mellanöstern, den 
kristna kyrkan. En 
hatets och konspi
rationsteoriernas 
relä station. [...] 
På ålderns höst 
kan Ahmed Rami 
konstatera att 
det våras för den 
världsbild han under 
hela sitt liv ägnat 
sig åt att sprida.”

Per Svensson
DN 11/11 2019

MINNESSTUND OCH UTDELNING AV ELSAPRISET

FLER HATBROTT
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Vandaliserade gravar i Randers.

ÅRSDAGEN AV NOVEMBERPOGROMEN

Hanna Rajs Lara och Theodor Kallifatides.

Antijudisk kampanj
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Den 9 november anordnade SKMA den sedvanliga 
minnestunden för offren för novemberpogro
merna i Tyskland och Österrike den 910 novem
ber 1938. Men vi valde också att tillägna kvällen 
minnet av offren för antisemitiskt våld under de 

senaste åren.
Ordet pogrom kommer ju, som de flesta säkert redan vet, via 

jiddischen från det ryska ordet för åska. 
Uppslagsboken definierar det som ”en våld
sam och blodig, ofta samordnad, förföljelse 
av en folkgrupp”. Det framkallar alltid hos 
mig bilden av en mängd människor som 
rusar fram mot ensamma, flyende judar. En 
mobb, kort sagt.

Det som inträffade den 9 oktober i år, alltså 
idag för bara ett par månader sedan, i den 
tyska staden Halle kallas dock inte pogrom. 
I stället talar man om ett attentat utfört av en 
ensam man. Och så kan det ju också se ut, vid 
en första anblick.

Halle ligger i östra Tyskland och där bodde 
före kriget många judar. Idag är församlingen 
helt liten och de allra flesta medlemmarna har sina rötter i Sovjet
unionen och kom till Tyskland på 1980 och 90talen. De utgjorde 
majoriteten av det åttiotal personer som hade samlats i synagogan 
denna onsdag förmiddag för att fira avslutningen av Jom Kippur. 
Ett tjugotal unga amerikanska judar, till vardags bosatta i Berlin, 
var också där. Och så en gammal tysk man, den ende medlemmen 
i församlingen som ännu själv mindes novemberpogromerna 1938.

Klockan 12.16 hörde de församlade skott från ett automat
vapen utanför synagogan. Synagogan var utrustad med video
kameror och på en TVskärm inne i salen kunde de se hur en 
man i någon form av stridsklädsel och försedd med hjälm för
sökte skjuta sig in genom synagogans dörr. Den var av trä, senare 
skulle församlingens föreståndare berätta att den var byggd för 
att vara svår att forcera. I tio minuter försökte mannen forcera 
dörren, sedan gav han upp.

EN KVINNA SOM av en händelse passerade honom på gatan frågade 
vad han höll på med. Hon sköts till döds. Därefter gick han till sin 
bil, på den videofilm som han själv spelade in under hela tiden 
atten tatet pågick hör man honom ropa ut sin besvikelse. Han far 
därifrån, men cirka 450 meter ifrån synagogan får han syn på en 
kebab restaurang. Han stannar bilen, tar åter fram vapnet och går 
in på restaurangen och börjar skjuta. En man dödas. Att inte fler 

föll offer därinne berodde bara på att hans 
hembyggda vapen strejkade.

Därefter flydde attentatsmannen men kun
de senare gripas efter ytterligare skottlossning. 
På den video som han alltså själv spelade in sa 
han, på engelska och innan han hade börjat 
skjuta: ”Hey, mitt namn är Anon och jag tror 
inte på att Förintelsen har ägt rum. ”Han sa 
också att det var feminismen som var orsaken 
till att det föds så få barn i västerlandet och det 
är orsaken till massinvandringen. Och till allt 
detta är ”juden” skyldig.

    
ETT ATTENTAT AV en ensam man? Nej, jag tror 
inte att det var så. Han var bara ensam just på 

den platsen och just då. Men han visste hela tiden att han hade en 
publik, det var därför han sände direkt från sitt dåd. Han var helt 
förvissad om han på nätet skulle kunna finna den ”våldsamma och 
blodiga, ofta samordnade folkmassa” som krävs för att det ska kallas 
pogrom. Mobben fanns där, bakom sina skärmar. Och kanske inte 
bara i Tyskland, nätet liksom antisemitismen känner inga gränser.

Det finns helt enkelt inget sånt som en ”ensam attentatsman” när 
det gäller attacker mot judar och judiska organisationer. De har alla 
hämtat sin inspiration från hundratals, ja kanske tusentals platser 
och personer på nätet där hatet mot judar finns.

    Men judarna i Halle är inte heller ensamma. Vi är många fler än 
dem som hatar. Vi måste bara visa det. Också på nätet.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

ENSAMMA ATTENTATSMÄN ÄR INTE ENSAMMA

”Vi är många fler 
än dem som hatar. 

Vi måste bara  
visa det.”

Bli stödmedlem i SKMA! 
Stöd kampen mot antisemitism genom att bli stödmedlem i SKMA.

Läs mer på skma.se eller kontakta SKMA på info@skma.se eller 08 667 60 90.
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Den 9 november delade SKMA för åttonde gången ut 
Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala 
medier eller på annat sätt motverkar antisemitism 
och andra fördomar. Priset består av ett diplom och 
20 000 kr.

2019 års mottagare är poeten Hanna Rajs Lara. Prismotive
ringen lyder: 2019 års Elsapris tilldelas poeten Hanna Rajs 
Lara för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt 
förmedlar en ung människas upplevelser av anti
semitismens närvaro i vårt samhälle och den 
smärta och rädsla den framkallar. Med ett 
drabbande språk och ett rakt och äkta tilltal 
med stor förmåga att nå andra unga männ
iskor berättar hon om utsatthet och om er
farenheten av att tillhöra tredje generatio
nens överlevande.

Hanna Rajs Lara, född 1991, debuterade vå
ren 2018 med diktsamlingen Armarna, som no
minerades till Borås Tidnings debutantpris. Hanna 
Rajs Lara ger även kurser om att skriva poesi ”med fo
kus på judiska teman, om exil och att leva i diasporan, om 
antisemitism, om arv, om att skriva i skuggan av historien, eller helt 
enkelt om judisk vardag”. Hon var 2008 medgrundare till nättid
skriften fikssion, och har tidigare utgivit dikter i så kallat chapbook
format, Om jag dör ung, AFV Press, Norge 2015. Dikten ”Chai”, som 
ingår i Armarna, publicerades i SKMA:s nyhetsbrev mars 2019.

SKMA ställde några frågor till Hanna Rajs Lara.

Grattis till Elsapriset 2019. Hur reagerade du på nyheten att 
du tilldelats priset?
Tack! Jag blev såklart glad och överraskad! Jag tror att det första 
jag gjorde var att ringa mina morföräldrar, sen min fru.

Hur skulle du vilja beskriva din poesi, dess form och centrala 
teman? Hur går det till när du skriver?
Min poesi har inte alltid samma form, den kan se ut på rätt olika 
sätt, men jag gillar att leka med olika nivåer av allvar/humor, olika 
stilnivåer, mycket rytmiskt ofta och en del rim. Får ofta höra att 
den känns musikalisk. Mina teman varierar också men jag skri
ver ju mycket utifrån mig själv och därför om det som är aktuellt 
för mig i mitt liv. Jag har skrivit mycket om kärlek och familj, 
men också om de svårigheter jag möter som judinna i Sverige. Jag 

skriver snabbt när jag väl skriver, men då har texten ofta funnits i 
huvudet ett tag och liksom växt till sig.

Ett viktigt tema är antisemitism. Vilken är bakgrunden till att 
du valt att skriva om detta ämne? 
Jag skriver om det för att det finns i mitt liv på olika sätt. Det 

finns i mitt arv då båda mina morföräldrar är överlevande, 
och tyvärr även i min nutid. Jag ser att antisemitismen 

växer i Sverige precis som i övriga Europa. Jag har 
mött uttalade antisemiter som gärna talat om det 

för mig några gånger, men än mer ser jag det 
online, och såklart i nyheterna.

Du berör också erfarenheten av att till-
höra tredje generationens överlevande. 
Vad innebär den för dig och vad vill du 

förmedla?
Jag skriver ju som sagt utifrån mig själv och 

mina upplevelser, kanske har jag dålig fantasi, och 
att tillhöra tredje generationens överlevande är ju en 

del av vem jag är, på gott och ont. Jag ser inte hur jag 
skulle kunna skriva på det sättet jag gör och inte skriva om det. 
Och förmedla, jag vet inte, jag berättar nog mest min historia.

Vilka reaktioner möter du på dikter som tar upp dessa frågor? 
Det vanligaste är att folk blir berörda, många judar säger att dom 
känner sig sedda och många ickejudar blir kanske mer förvånade. 
Reaktionerna jag fått på mina dikter bevisar verkligen varför jag 
behöver skriva om det här.

Nästa år utkommer du med en ny diktsamling. Berätta om 
den.
Nästa år kommer en diktsamling på Bonniers, en samling dikter 
med olika teman, där antisemitism och arv förekommer en hel 
del. Redan nu i december utkommer min diktsamling Baby på 
Anti förlag dock! Den handlar inte om antisemitism men den är 
en väldigt judisk kärleksdikt kan man säga.

Elsapriset består av ett diplom och en prissumma om 
20 000 kr. Vet du vad du ska göra för pengarna?
Dom kommer helt klart underlätta nu när jag behöver mer och 
mer tid för att skriva! 

”Jag berättar nog mest min historia”
Jag skriver om antisemitismen för att den finns i mitt liv på olika sätt. Den finns i mitt arv då båda 
mina mor föräldrar är överlevande, och tyvärr även i min nutid. Det säger poeten och Elsapristagaren 
HANNA RAJS LARA.
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Hanna Rajs Lara

Elsapriset 2019 till Hanna Rajs Lara
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SKMA ombads av den anmälande 
läkarens advokat att bedöma fyra 
bilder som den anmälde läkaren 
på KS delat på Facebook. Enligt 
vår bedömning innehöll två av 

dessa, som jämställde eller associerade 
Israel och dess politik med Nazityskland, 
antisemitiska undertoner. ”Liknelser mel
lan Israel och Nazityskland ingår i samtida 
antisemitiska diskurser, där judar ofta direkt 
eller indirekt pekas ut som dagens nazister”, 
skrev SKMA. Vad gäller de två resterande 
bilderna menade SKMA att de ”kan tol
kas som angrepp på Israel och FN/världs
samfundet, och kan vara osmakliga och 
problematiska på en rad olika sätt utan att 
nödvändigtvis vara antisemitiska.” 

Det är inte nödvändigtvis så att alla 
som använder analogier till nazismen och 
Förintelsen drivs av antisemitism. Sådana 
associationer kan användas av okunnig
het, oreflekterat och utan en antijudisk in
tention. Det är också så att liknelser med 

nazismen och Förintelsen används på ett 
osakligt, problematiskt och relativiserande 
sätt i en rad olika sammanhang. Nazismen, 
Förintelsen och ”Auschwitz” har blivit cent
rala symboler för ondska och används som 
analogier och slagord för att kritisera allti
från EU:s flyktingpolitik till t.ex. aborter och 
djurhållning. Sannolikt kan delar av den na
zism och Förintelseretorik som förekom
mer i debatten om Israel förstås som ett ut
slag av samma tendens. Men det håller inte 
som en huvudsaklig och generell förklaring 
till förekomsten av liknelser av detta slag i 
relation till Israel, av följande skäl:

LIKSTÄLLANDEN MELLAN ISRAEL och Nazitysk
land liksom mellan Israels politik i kon
flikten med Palestina och Förintelsen har 
sedan länge varit ett framträdande motiv 
i antisemitisk propaganda. De lanserades 
under tidig efterkrigstid av högerextrema 
grupper och medier, framför allt i Tysk
land, men kom från 1960talet och framåt 

att bli ett centralt inslag i den antisemitism 
som under s.k. antisionistisk flagg spreds av 
Sovjetunionen och andra kommunistiska 
diktaturer. Motivet togs upp av auktoritära 
regimer och arabnationalistiska och isla
mistiska rörelser i Mellanöstern liksom av 
s.k. antisionistiska grupper och opinioner i 
väst, hemmahörande till stor del men inte 
uteslutande i den yttersta vänstern.

Försöken att framställa Israel som ”vår tids 
Tredje rike” och dess politik gentemot pales
tinierna som en kopia av Nazitysklands för
följelse och folkmord på Europas judar har 
haft delvis olika syften beroende på avsän
dare, men ett viktigt sådant har varit och är 
att demonisera och därigenom undergräva 
staten Israels legitimitet. För vissa europeiska 
opinioner, i synnerhet i länder med en pro
blematisk och sårig historia i relation till för
intelsen av Europas judar, har motivet varit 
tilltalande av delvis andra skäl. Inverteringen 
av historien, enligt vilken Israel (som judisk 
stat) förvandlas till en kopia av och skyldig 
till samma förbrytelser som Nazityskland, 
skänker befrielse från känslor och skuld och 
skam, och relativiserar nazismen och Förin
telsen. En tredje aspekt är att motivet för
vandlar judar runt om i världen – av vilka de 
allra flesta sannolikt stöder staten Israels ex

I Uppdrag gransknings program ”Karolinska och judehatet” (SVT 6/11), som be-
handlade uppgifterna om antisemitiska trakasserier mot judiska läkare på en av 
sjukhusets kliniker, påstods att ingen av de bilder som den anmälde överläkaren 
delat på Facebook skulle reproducera eller ansluta till antisemitiska budskap.  
Det stämmer inte.

 En kommentar till Uppdrag gransknings program 
”Karolinska och judehatet”

Denna bild visades i Uppdrag granskning 6/11.

Likställanden mellan  
Israel och  
Nazityskland  
ingår i en antisemitisk 
tradition
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istens (vilket inte är detsamma som att stödja 
israeliska regeringars politik) – till legitima 
måltavlor för hat och möjliggör för antisemi
tism att rationaliseras som ”anti rasism” och 
”antifascism”.

UPPENBART ÄR OCKSÅ det selektiva bruket 
av denna typ av analogier. Den omfattning, 
systematik och intensitet 
med vilken liknelser med 
nazismen och Förintel
sen projiceras just på 
Israel saknar motsvarig
het i internationell och 
svensk politisk debatt i 
relation till andra kon
flikter, krig och över
grepp runt om i världen. 
Detta kan inte förklaras 
med hänvisning till Isra
els politik eller den isra
eliskpalestinska konflik
tens karaktär.

Vore det faktiska 
skeenden, repression, 
övergrepp och brott 
mot mänskliga rättig
heter som primärt mo
tiverade analogier till 
nazismen och utplånan
det av Europas judar så 
borde vi se ett frekvent 
bruk av sådana liknel
ser i relation till en rad 
stater och regimer runt 
om i världen, inte minst 
ickedemok ratiska så
dana. Och de borde un
der senare år ha nått en 
närmast epidemisk nivå 
i debatten om krigen i 
t.ex. Tjetjenien, mass
dödandet och fördriv
ningen av människor i 
t.ex. Syrien och Jemen, 
eller i kritiken (i den mån den förekom
mer) av de massiva förföljelserna av och 
våldsamma övergreppen mot muslimer i 
Myanmar och Kina.

Det selektiva mönstret tydliggör att lik
nelserna generellt sett knappast aktiveras 
av vad Israel gör utan av vad Israel är: en 
judisk stat. Att det i huvudsak är den judiska 
dimensionen – inte den faktiska politiken – 
som framkallar analogier till Nazityskland, 
Warszawagettot, Auschwitz och så vidare 
visas också av att referenserna till nazismen 
och Förintelsen i denna typ av argumenta
tion inte sällan övergår i aggressiva angrepp 
på judar som kategori. Här några typiska 
exempel, hämtade från inlägg som ”kritise
rade” Israels politik under Gazakriget 2014: 

”Judarna gör samma som Hitler”, ”’Guds 
utvalda folk’ behandlar palestinierna pre
cis som nazisterna behandlade dem”, ”Det 
verkar som judarna tagit till sig nazisternas 
metoder”, ”enligt mig är judarna ett jävla 
pack som inte lärt sig av det som hände för 
ca 70 år sedan”, ”Auschwitz kallar vi numera 
för Gaza”.

LIKNELSERNA MED NAZITYSKLAND och Förin
telsen kan alltså överlag inte förstås som 
”endast” osakliga och missriktade försök 
att kritisera Israel. Den som fortfarande har 
svårt att se det problematiska i denna typ 
av argumentation kan fundera över hur hen 
skulle tolka inslag i en europeisk debatt om 
missförhållanden, övergrepp och konflikter 
på den afrikanska kontinenten där vissa opi
nioner närmast tvångsmässigt skulle likna 
afrikanska stater vid sina forna europeiska 
koloniala härskare, slavhandlare eller de bel
giska folkmördarna i Kongo, och inte sällan 
låta dessa utläggningar övergå i hatfyllda, 
kollektiviserande påståenden om hur ”de 
svarta” ”inte lärt sig av historien” osv. Hade 
det förståtts som politisk kritik? Kanske till 

och med antirasism? Eller hade det tolkats 
som något annat?

En vanlig metod för att avvisa och neut
ralisera kritik mot antisemitiskt laddade 
troper och associationer är att hänvisa till 
en judisk person som nyttjat samma troper 
och associationer, eller som kan försäkra 
att de är oproblematiska och fullt legitima. 

Om detta finns ett par saker 
att säga: För frågan huruvida 
påståenden och liknelser är 
eller kan förstås som antise
mitiska eller ej är den etniska 
eller religiösa identiteten hos 
den som uttalar sig helt irrele
vant. Till exempel blir en sak
lig kritik av Israels ockupation 
av Västbanken eller förtryck 
av palestinier inte antisemi
tisk bara därför att en judisk 
person anser att den är det. 
Omvänt upphör inte ett anti
semitisk påstående – t.ex. att 
judar är dagens nazister – att 
vara antisemitiskt därför att 
en judisk person anser att det 
inte är det.

Att åberopa ett judiskt vitt
ne som ska legitimera antise
mitiska uppfattningar är en 
tradition lika gammal som 
antisemitismen. Men sättet 
det görs på har modernise
rats. Som journalisten Anshel 
Pfeffer nyligen noterade i den 
israeliska tidningen Haaretz 
(23/8): ”Det gamla, reflexmäs
siga försvaret ’några av mina 
bästa vänner är judar’ har i de 
sociala mediernas tidevarv 
utvecklats till ’många äkta ju
dar håller med mig. Se här, jag 
retweetar dem.”

ENIGHETEN BLAND ERKÄNDA 
forskare på området beträffande denna typ 
av analogier är mycket stor. Till exempel me
nar Juliane Wetzel, seniorforskare vid Zent
rum für Antisemitismusforschung i Berlin, 
att ”yttranden relaterade till Israel som nyttjar 
kända stereotyper eller som likställer israe
liskt politiskt eller militärt agerande med na
tionalsocialisternas förföljelse av judarna eller 
använder dessa handlingar för att rättfärdiga 
mord på judar alltid är att beteckna som 
antisemitiska”, samt att vad som ”tveklöst 
bör räknas som antisemitiskt är likställandet 
av det nationalsocialistiska folkmordet på ju
darna med den israeliska politiken gentemot 
palestinierna, vilket, i bästa fall, förminskar 
och trivialiserar Förintelsen.”

SKMA
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Pravda Vostoka, Sovjet 1971. Palestinakommittén, Bonn, Tyskland 1971.

Rubriker i svensk press under Libanon
kriget 1982.

Bild i Norrskensflamman under 
Libanonkriget 1982.



Den 8 november arrangerade 
SKMA en konferens i Stock
holm på temat ”Antisemi
tism i dagens Sverige – ett 
allvarligt och mångfasetterat 

problem”. Konferensen, som genomfördes i 
samverkan med Forum för levande historia 
och med stöd av Gerald och Monica Naglers 
stiftelse, riktade sig i första hand till journa
lister, politiska beslutsfattare, forskare, lä
rare samt myndigheter och organisationer 
som arbetar med att förebygga och mot
verka rasism och politisk extremism. Cirka 
130 personer deltog.

Syftet med konferensen var att fördjupa 
kunskaperna om den samtida antisemitis
mens uttrycksformer och politiska sam
manhang och därigenom förbättra förut
sättningarna att motverka problemen. Fokus 
riktades bl.a. mot spridningen av antisemi
tiska konspirationsteorier i sociala medier, 
antisemitismens roll och funktion i radikala 

islamistiska och nationalistiska miljöer, och 
dess närvaro och avtryck i vänstermiljöer 
och i grupper med rötter i Mellanöstern. 

I sin inledning underströk SKMA:s ord
förande Svante Weyler vikten av att förstå 
antisemitismen som just en mångfasette
rad företeelse, som kan framträda i olika 
skepnader och politiska kontexter, som kan 
uttryckas både öppet och subtilt, med en 
fientlig avsikt såväl som utan en illvillig in
tention. Han påpekade att antisemitismen 
inte är isolerad till vissa politiska läger eller 
befolkningsgrupper utan förekommer som 
attityder i alla opinioner och i olika delar av 
befolkningen, men noterade samtidigt att 
det går att identifiera sammanhang, miljöer 
och grupper där den är påtaglig. I program
met har vi valt att uppmärksamma ett antal 
viktiga sådana, sade Weyler.

 
30 ÅR SEDAN RADIO ISLAM   
Efter inledningen läste poeten och Elsa

pristagaren Hanna Rajs Lara sin dikt Chai, 
vilken mötte stor uppskattning. Därpå följde 
ett panelsamtal med Per Svensson, politisk 
redaktör på DN, och idéhistorikern Stép
hane Bruchfeld, om betydelsen av och er
farenheter från Radio Islamaffären för 30 
år sedan. Detta liksom övriga panelsamtal 
modererades av Willy Silberstein.

Bruchfeld redogjorde för den grova anti
semitism som spreds av den i Stockholm 
baserade närradiostationen Radio Islam i 
slutet av 1980 och början av 90talet. Han 
framhöll hur svårt det var för SKMA att 
väcka opinion mot närradiostationen och 
hur Radio Islam och dess ansvarige utgi
vare Ahmed Rami under en rad år fick stöd 
av namnkunniga opinionsbildare som bl.a. 
ursäktade antisemitismen med påståenden 
om att det skulle handla om ”kritik av Israel”. 
Även Svensson påminde om det starka stöd 
Rami erhöll från bl.a. vissa vänstergrupper, 
i synnerhet i kretsen kring Jan Myrdal och 
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Antisemitismen i Sverige förekommer i skiftande former och politiska 
sammanhang. På en konferens arrangerad av SKMA i november belystes  
problemet från olika vinklar och med olika perspektiv.

Mångsidig belysning av  
antisemitismen i Sverige 

SAMTLIGA FOTON AV JENNY L WALLIN
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tidskriften Fib
Kulturfront.

Det var först 
när JK, baserat 
på en anmälan 
från SKMA, 
väckte åtal 
mot Radio Is
lam 1989 och 
när domarna 
för hets mot 
folkgrupp föll 
som omvärl

den långsamt började reagera och försvaret 
delvis försvagades, sade Bruchfeld. Men ge
nom utsagor från försvarets vittnen under 
rättegången, professorerna Jan Hjärpe och 
Jan Bergman, som beskrev antisemitiska 
yttranden som politisk kritik, hädelse eller 
sanna påståenden, och genom det försvar 
för Bergman som utvecklades av teologiska 
fakulteten vid Uppsala universitet, utvidga
des affären till en svensk och internationell 
akademisk skandal. Först 1994, efter en ut
redning av en norsk akademiker, medgav 
teologiska fakulteten att man agerat fel.

När det gäller Radio Islams betydelse – 
den existerar fortfarande som webbsida – 
påpekade Per Svensson att Ahmed Rami 
varit en sammanbindande länk inom den 
svenska antisemitismen. Han beskrev ho
nom som en kultfigur inom extremhögern 
som fortfarande idag bjuds in som talare. 
Stéphane Bruchfeld framhöll hur Rami, som 
vid flera tillfällen bjöd in förintelseförneka
ren Robert Faurisson till Sverige, knöt ihop 
”historierevisionister”, nazister och andra 
grupper. Båda menade att Rami hade be
mötts annorlunda idag. Det antisemitiska 
landskapet är mer komplicerat, men med
vetenheten om problemen är större i svensk 
offentlighet, sade Bruchfeld.

KONSPIRATIONSTEORIER 
Kent Werne, journalist och författare till bo
ken Allt är en konspiration (2018), belyste i 
en föreläsning spridningen av antisemitiska 
konspirationsteorier i sociala medier. Det 
handlar om historiskt förankrade mytbild
ningar som uppdaterats och genom sociala 
medier fått stor spridning, påpekade han.

Propagandan som framställer den ame
rikanskjudiske finansmannen och filan
tropen George Soros som drivkraft bakom 
global migration och andra samhällsför
ändringar är ”vår tids stora antisemitiska 
konspirationsteori”, menade Werne. Nära 
besläktad med denna är även den i höger

extrema kretsar vanliga konspirationsteo
rin om att judar ligger bakom ett pågående 
”befolkningsutbyte” i länder i väst. Men 
antisemitiska konspirationsteorier före
kommer inte endast i ytterlighetsgrupper 
utan tränger allt tydligare in i olika miljöer 
på nätet, noterade han.

Spridningen av hat och konspirationsteo
rier i sociala medier bidrar till radikalisering 
och befrämjar våld. Werne exemplifierade 
med terrordåd mot judiska och andra mål i 
USA, Europa och Nya Zeeland. Stora företag 
som Facebook och Twitter har börjat rensa 
bort hat från sina plattformar, men mycket 
återstår att göra. På forum som 4chan, 8chan 
och Gab kan antisemitisk och rasistisk pro
paganda spridas utan begränsningar, kon
staterade Werne.

ÅSA LINDHAGEN: MER MÅSTE GÖRAS
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), 
som även ansvarar för arbetet mot bl.a. dis
kriminering, varnade i sitt anförande för 
strömningar som vill skapa motsättningar 
och försvaga det demokratiska samhället. 
Med utgångspunkt i Brottsförebyggande 
rådets rapport om antisemitiska hatbrott 
beskrevs den utsatthet och otrygghet många 
judar upplever i Sverige

Lindhagen beskrev de satsningar reger
ingen initierat för att stärka arbetet mot 
antisemitism, men konstaterade att fler åt
gärder behövs. Utbildningsinsatserna måste 
stärkas och förståelsen för att antisemitism 
är ett samtida och inte bara ett historiskt 
problem öka. Rättsväsendet måste bli effek
tivare i arbetet mot hatbrott och judiska in
stitutioner få ett bättre skydd. ”Vi ser en risk 
för grova våldsbrott och attentat i Sverige, 
så att stärka säkerhetsinsatserna är oerhört 
viktigt”, sade hon.

ISLAMISTISKA MILJÖER
Temat för nästa programpunkt var antise
mitism i islamistiska och jihadistiska mil
jöer. I panelen deltog journalisten Magnus 

Sandelin, ansvarig utgivare för sajten Doku, 
och Filip Ahlin, analytiker på Försvarshög
skolan med fokus på våldsbejakande extre
mism och terrorism (även Bilan Osman, 
Expo, skulle ha medverkat men fick förhin
der). Initialt beskrevs skillnaderna mellan 
olika former av islamism och vad som ut
märker våldsinriktade jihadistiska rörelser 
samt hur dessa olika miljöer ser ut och ut
vecklas i Sverige.

Såväl Sandelin som Ahlin betonade att 
antisemitismen är en central komponent i 
islamistisk och jihadistisk ideologi. Antise
mitismen ingår som en naturlig beståndsdel i 
tolkningarna av världen och samtida händel
ser, sade Sandelin. Ahlin påpekade att anti
semitism förekommer i olika former i dessa 
miljöer och kan accentueras av den israelisk
palestinska konflikten eller vävas in i jiha
dismens föreställningar om ett västligt krig 
mot islam. Han lyfte även fram hur fientlig
het mot judar och shiiter förenas i salafistisk 
propaganda om shiamuslimer som förtäckta 
judar som infiltrerat islam inifrån.

I samtalet framhölls att den våldsbejakande 
jihadistiska miljön i Sverige ökat oroväckande 
snabbt under de senaste 10 åren, en utveck
ling som bl.a. påverkats av kriget i Syrien, IS 
framväxt och spridning av propaganda i so
ciala medier, men att denna utveckling under 
senare tid förefaller ha bromsats upp. Både 
Sandelin och Ahlin menade att förståelsen 
för problematiken som rör islamism och ji
hadism förbättrats i Sverige, men att arbetet 
mot dessa strömningar behöver samordnas 
bättre inom polis, rättsväsende och andra 
myndigheter, att förebyggande insatser 
framför allt i s.k. utanförskapsområden är 
nödvändiga och att muslimska företrädare 
som utgör en motkraft mot antidemokratiska 
grupper bör ges ökat stöd.

RADIKALNATIONALISTISKA MILJÖER
Antisemitismens roll och funktion i vit makt 
och högernationalistiska miljöer var temat 
för ett panelsamtal med Daniel Poohl, vd för 

Åsa Lindhagen.

Hanna Rajs Lara. Kent Werne.
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Expo, journalisten Jenny Strindlöv och idé
historikern Stéphane Bruchfeld. Poohl talade 
om radikalnationalismen som ett spektrum 
där SD som ett brett, nationalistiskt parti 
finns i den ena änden och vit maktgrupper 
som NMR i den andra. Han poängterade att 
vit maktmiljön inbegriper såväl aktivistiska, 
våldsbejakande rörelser som mer intellektu
ella grupper, men de förenas i en önskan att 
skapa en samhällsgemenskap byggd på etnisk 
eller ”rasmässig” homogenitet. När det gäller 
risken för angrepp mot judiska mål finns det 
anledning att vara mer orolig i dag än tidi
gare, menade Poohl. Det finns ett stort fokus 
på judar i dessa grupper och vi har sett en 
alarmerande trend av högerextrema terror
dåd utförda av individer som formats av den 
hatpropaganda som sprids, sade han.

Jenny Strindlöv beskrev sina erfarenheter 
av att som undersökande journalist under 
20172018 vistats undercover i högerex
trema miljöer, vilket resulterade i reportage 
för SVT:s Uppdrag granskning och artiklar 
för Expressen. I dessa grupper mötte hon 
människor ur olika yrkeskategorier, inklu
sive många akademiker. Det fanns en stark 
rasism som riktades mot olika grupper, men 
antisemitismen spelade en helt avgörande 
roll, menade hon. ”Det är genom antisemi
tiska konspirationsteorier som de förklarar 
exakt allting”, konstaterade Strindlöv. Judar 
påstås ligga bakom konflikter i världen och 
orkestrera en ”massinvasion” av flyktingar 
och muslimer med syftet att skapa mång
kulturella samhällen och i förlängningen 
utplåna den ”vita rasen”. Det är viktigt att 
förstå att denna politiska rörelse inte kan 
reduceras till öppet agerande aktivistgrup
per som NMR, sade hon.

Stéphane Bruchfeld beskrev hur sociala 
medier underlättat men också förändrat 
spridningen av ”revisionistiska” budskap. 
Tidigare bestod propaganda som förnekar 
Förintelsen till stor del av långa pseudo
akademiska texter, i dag handlar det mer om 
snabba tweets och ”ironiska” memes. Bruch

feld framhöll som särskilt oroande att radi
kal nationalistiska föreställningar nu börjar 
äta sig in i en etablerad politisk mittfåra. Det 
handlar om idéer om ”befolkningsutbyte” 
eller om konspirationer som kretsar kring 
Soros, men också om termer som ”globalis
ter” som tidigare kunnat användas i kritik av 
globalisering men idag har blivit ett otydligt 
begrepp som inte sällan står för ”skumma 
krafter” vilka i sin tur associeras med judar, 
sade han. Bruchfeld pekade också på tyd
liga paralleller mellan hur Soros framställs i 
denna typ av propaganda och hur Nazitysk
land framställde ”juden” som symbol för och 
bärare av förkastliga demokratiska värden 
som pressfrihet, jämlikhet, humanism och 
skydd av minoriteter.

VÄNSTERMILJÖER
Frågan om antisemitismens närvaro och ut
tryck i vänstermiljöer diskuterades av Mirjam 
Katzin, doktorand i juridik vid Lunds univer
sitet, Rasmus Fleischer, historiker vid Stock
holms universitet, Karin Olsson, kulturchef på 
Expressen, och Lars M Andersson, historiker 
vid Uppsala universitet. Samtliga var överens 
om att det finns problem med antisemitism i 
vissa vänstergrupper, men betonade att bilden 
behöver kompliceras och nyanseras.

Mirjam Katzin hävdade att den huvud
sakliga orsaken till att antisemitism och ra
sism förekommer inom vänstern är att det 
handlar om grundläggande strukturer som 
präglar samhället i stort. Problem finns i alla 
politiska opinioner varför även antisemitiska 
yttringar i den ”liberala mitten” och i majo
ritetssamhället borde ha uppmärksammats 
på konferensen, sade hon. Antisemitismen 
i vänstersammanhang tar sig olika och del
vis specifika uttryck, menade Katzin. Det 
kan handla om tydligt antijudiska yttringar, 
bruk av konspirationsteorier eller övertramp 
i diskussionen om IsraelPalestina, men det 
största problemet är okunskap om antisemi
tism liksom om judars utsatthet och histo
riska trauma. Inom delar av vänstern finns 

en bristfällig antirasistisk analys, en frånvaro 
av solidarisering med judar och en tendens 
att relativisera antisemitism, sade Katzin.

Även Rasmus Fleischer pekade på en bris
tande förståelse för antisemitismens särdrag 
som ett problem i vissa vänstermiljöer. Ge
nom antisemitismens karaktär av konspira
tionsteori kan den erbjuda förklaringar till 
i stort sett allt som sker och kan ge intryck 
av att även ”sparka uppåt”. Men oförståelsen 
handlar också om att antisemitismen förut
sätts handla om ett urskillningslöst hat mot 
alla judar, påpekade Fleischer. Ett sådant hat 
finns, men flertalet versioner av antisemi
tism bygger på en uppdelning i ”goda” och 
”onda” judar. Om antisemitiska troper sprids 
men avsändaren inte hatar alla judar blir det 
förvirrande för vissa, menade han. Såväl 
Fleischer som Katzin underströk att antise
mitism inom vänstern inte hänger samman 
med om miljön är mer eller mindre radikal.

Karin Olsson pekade på att antisemitiska 
uttryck återkommande förekommit i vänster
sammanhang men menade att de som står 
för dessa tenderar att komma undan ansvar 
på ett helt annat sätt än om de förkommit på 
den yttersta högerkanten. Olsson exemplifie
rade bl.a. med AftonbladetKulturs publice
ring av Donald Boströms artikel som spred 
påståenden om att israeliska soldater dödade 
palestinier för att stjäla deras organ. Det var 
en text som förmedlade osanna påståenden 
och tydligt anknöt till antisemitiska föreställ
ningar, men den försvarades oupphörligt av 
Aftonbladets dåvarande kulturchef Åsa Lin
derborg, som även fick stöd av tidningen Fil
ter, sade hon. Det är anmärkningsvärt att de 
kom undan med detta, menade Olsson.

Även Lars M Andersson pekade på före
ställningarna om ”judisk makt” och antisemi
tismens funktion som världsförklaring som 
en viktig orsak till att antijudiska motiv kan 
dyka upp i vänstersammanhang. Dessa bilder 
öppnar för en typ av systemkritik som kan 
rikta sig mot individer istället för strukturer. 
Även antiimperialistiska och antisionistiska 

Filip Ahlin och Magnus Sandelin.                                 Nalin Pekgul och Bassem Nasr.                                   Per Svensson och Stéphane Bruchfeld.                                               Aron Verständig, Peter Vig  och David Shannon.         Jenny Strindlöv och Daniel Poohl.                                                                    Somar Al Naher.                            
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diskurser kan transportera antisemitiskt tan
kegods, menade han. Debatten om antisemi
tism försvåras dock av sammanblandningen 
av Israel och judar, vilken underblåsts av såväl 
Netanyahu som Trump, och den tilltagande 
politiserin gen av frågan, sade Andersson. 
Han framhöll därtill att det i en diskussion 
om antisemitism och vänstern också är vik
tigt att komma ihåg att det historiskt sett till 
stor del är vänstern som tillsammans med 
liberaler fört kampen mot judehatet. 

GRUPPER MED BAKGRUND I MELLANÖSTERN
Antisemitism i grupper med bakgrund i Mel
lanöstern diskuterades av journalisten Somar 
Al Naher, debattören och Palestinaaktivis
ten Bassem Nasr, skribenten Nalin Pekgul 
och idéhistorikern Henrik Bachner. Somar 
Al Naher menade att det i Sverige finns en 
okunskap om den statssanktionerade anti
semitism som finns i delar av Mellanöstern. 
Många påverkas av föreställningar om en ju
disk världskonspiration och sådana bilder är 
viktigare än IsraelPalestinakonflikten för att 
förklara varför personer med rötter i Mellan
östern angriper judiska mål i Sverige, menade 
hon. Al Naher varnade dock för att betrakta 
Mellanöstern som en enhet, den politiska kul
turen skiljer sig mellan länder. Hon varnade 
också för generaliserande bilder av människor 
som kommit till Sverige från Mellanöstern, 
och för att möta fördomar med fördomar. 
Bland annat kriget i Syrien har förändrat per
spektiven hos många i regionen, man ser att 
”gamla sanningar” inte stämmer, det skapar 
nya möjligheter för samtal och omprövningar. 

Problematiska uppfattningar bör mötas med 
diskussion och kunskap, menade Al Naher.

Bassem Nasr beskrev hur han sett ”otaliga 
exempel” på antisemitism i Palestinarörel
sen och hur han länge arbetat för att få bort 
dessa, men sett liten förändring och ofta 
mötts av negativa reaktioner när han påta
lat problemen. Många inom rörelsen utsätts 
själva för rasism, det bidrar till att vissa har 
svårt att acceptera kritik mot antisemitism, 
sade han. Problemet med antijudiska uppfatt
ningar i grupper med rötter i Mellanöstern 
har ökat, ansåg Nasr men menade sig samti
digt se att fler inom dessa grupper tar ställ
ning mot antisemitism. Han betonade vikten 
av en konsekvent antirasism. ”Jag fortsätter 
kämpa för palestiniernas rättigheter, men det 
måste göras på rätt sätt”, sade han.

Nalin Pekgul menade att antisemitismen i 
grupper med bakgrund i Mellanöstern för
värrats genom att islamister stärkt sina posi
tioner i Sverige. Det är viktigt att staten slu
tar ge bidrag till organisationer som sprider 
kvinnohat, homofobi och antisemitism, sade 
hon. Hon såg också med oro på hur många 
unga påverkades av antisemitisk propaganda 
som sprids i sociala medier. Även Pekgul var
nade för negativa, kollektiviserande bilder av 
muslimer eller människor som kommit till 
Sverige från Mellanöstern. Genom samtal 
och med satsningar på utbildning kan prob
lematiska attityder motverkas, menade hon.

Henrik Bachner pekade på att attitydmät
ningar visat att antisemitiska uppfattningar 
finns i olika grupper men är jämförelsevis 
mer utbredda i grupper med utomeuropeisk 

eller muslimsk bakgrund. 
Men diskussionen behöver 
kompliceras, menade han. 
Begreppet muslimer an
vänds ofta oprecist i dessa 
sammanhang. Studier från 
andra länder indikerar att 
faktorer som ursprungsland 
och den politiska kultur som 
är förhärskande där kan ha 

ett starkare samband med antisemitism än 
religionstillhörighet. Liksom i andra grupper 
har även utbildningsnivå, kön och andra fak
torer en inverkan, sade han.

JUDARS UTSATTHET
I den sista panelen diskuterades svenska ju
dars upplevelser av antisemitism och utsatt
het för hatbrott. David Shannon, forskare på 
Brottsförebyggande rådet, redovisade resultat 
från Brå:s rapport om antisemitiska hatbrott. 
Brotten kan äga rum på många olika platser 
och handlar om alltifrån nedvärderande ut
tryck till hot, trakasserier, våld och vandalise
ring. Undersökningen visar att hatbrott kan 
leda till ångest och otrygghet, och vissa ut
vecklar strategier för att minimera risken för 
att utsättas, som t.ex. att undvika vissa platser 
eller gömma judiska symboler, sade Shannon.

Peter Vig, som arbetat som lärare i Mal
mö i över 20 år och är medlem i judiska för
samlingen, vittnade om att han regelbundet 
mött antisemitiska uttryck i skolor. Men Vig 
pekade också på hur attityder kan föränd
ras och hur han i sin nuvarande tjänst på 
Malmö Borgarskola har till uppgift att som 
”synlig jude” samtala med elever för att fö
rebygga antisemitism. 

Aron Verständig, ordförande för Judiska 
centralrådet, betonade att det finns mycket 
som är positivt i det judiska livet i Sverige, 
men att antisemitismen utgör ett växande 
problem. Han pekade bl.a. på rader av antise
mitiska yttranden i sociala medier som följde 
på Centerstämmans beslut om att förbjuda 
omskärelse av pojkar. Hatet har chockerat 
mig, sade han och underströk, med hänvis
ning till hur debatten om antisemitism ofta 
ser ut, att dessa angrepp har kommit från s.k. 
etniska svenskar. Verständig menade att arbe
tet mot antisemitism i det svenska samhället 
förbättrats, men efterlyste en enhetlig strategi 
för att stärka judiskt liv i Sverige och förstärk
ta satsningar på utbildning mot antisemitism.

Hela konferensen visas på SVT Forum.
SKMA
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KIgA grundades 2003. Vad var bakgrun-
den till initiativet?
Verksamheten startade vid en tidpunkt då 
allt fler antisemitiska uttalanden hördes och 
broschyrer med antisemitiskt material cir
kulerade i Kreuzberg, ett område i Berlin 
präglat av invandring och politisk aktivism. 
11 septemberattackerna och den andra in
tifadan påverkade området. 

Vid sidan av traditionella fördomar såg vi 
nya former av antisemitism växa fram, men 
också nya aktörer. Antisemitismen visade sig 
nu allt mer i relation till Israel och Mellan
östernkonflikten, och allt oftare bland ung
domar och vuxna med turkisk eller arabisk 
bakgrund. Ingen visste hur man skulle han
tera situationen. Det fanns inga pedagogiska 
material eller metoder med vilka de aktuella 
och ofta öppet uttryckta formerna av antise
mitism kunde bemötas. KIgA grundades för 
att försöka fylla den luckan. 

En av era målgrupper är invandrare och 
ni har länge arbetat med unga med mus-
limsk bakgrund. Finns det något ni tycker 
är extra viktigt att tänka på när man arbe-
tar mot antisemitism inom dessa grupper?
Det är vår uppfattning att nyckeln till fram
gång i arbetet med dessa grupper är att ta 
hänsyn till deras egna erfarenheter av mar
ginalisering, ojämlik behandling och rasism. 
När våra workshops handlar om fientlighet 
mot judar vill ungdomarna, som själva re
gelmässigt utsätts för diskriminering i det 

delvis islamofobiska tyska samhällsklimatet, 
också prata om fientlighet mot muslimer. 
Vår erfarenhet är att det är viktigt att ge 
ungdomarna utrymme för det, annars är 
det lätt att de känner att deras egna upple
velser av diskriminering betraktas som min
dre viktiga än antisemitismen. Det kan i sin 
tur leda till en avvisande attityd till judar. 

Dessutom måste vi tänka på att dessa 
ungdomar ofta upplever att de misstänks 
bära på antisemitism, vilket beror på för
ändringar i den tyska debatten om antise
mitism. I den politiska och mediala debat
ten framställs antisemitismen gärna som 
ett ”importerat fenomen”, främst orsakat av 
muslimer. Denna förenklade och problema
tiska diskurs sätter naturligtvis sina spår i 
ungdomarna, och måste fångas upp på ett 
pedagogiskt sätt.  

Vilka former av antisemitism är vanligast 
i de grupper ni arbetar med? Och vilka 
former upplever ni som svårast att göra 
något åt?
Vi möter olika former av antisemitism i 
vårt arbete. Det handlar dels om traditio
nella stereotyper och bilder av judar som re
produceras, men också om aversioner mot 
judar med hänvisning till IsraelPalestina
konflikten eller om en skuldavvisande argu
mentation i relation till nationalsocialismen 
som en del av den tyska historien. Ibland 
förekommer även konspirationsteoretiska 
perspektiv. Ofta stöter vi på mycket för
enklade och stereotypa politiska tolkningar 
och förklaringar av vår komplexa värld som 
åtminstone ligger nära antisemitiska idéer 
och världsförklaringar. 

Antisemitismen fyller vissa funktioner för 
dem som bär på den, att arbeta med och 
göra något åt den är därför alltid en utma
ning och svårt. Det krävs att det finns en 
vilja att kritiskt ifrågasätta egna tolknings
mönster och önskningar, och ett konstruk
tivt förhållningssätt till mångfald, komplexi
tet och motsägelser. Det är inte alltid lätt.

När Israel-Palestinakonflikten intensi-
fieras tenderar antisemitismen i Sverige 
att förstärkas eller bli mer synlig, till ex-

”Nyckeln till framgång är  
att ta hänsyn till deras egna  
erfarenheter av rasism”

European Network for Countering Antisemitism Through Education är ett nätverk 
av icke-statliga aktörer från olika europeiska länder som arbetar med utbildning 
om antisemitism. I oktober bjöds SKMA in att delta vid en nätverksträff i Berlin. 
Arrangörer var Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, KIgA, som länge 
arbetat mot antisemitism inom bland annat invandrargrupper. Mathan Shastin 
Ravid representerade SKMA, och passade på att intervjua Johanna Voss och Dr. 
Mirko Niehoff på KIgA om deras arbete.
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Tysk organisation utbildar om antisemitism i grupper med migrationsbakgrund 
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Johanna Voss, utbildare på KIgA.

Mirko Niehoff, projektledare på KIgA. 
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empel som propaganda på nätet och ett 
ökat antal rapporterade antisemitiska 
hatbrott. Är konflikten i Mellanöstern 
även en trigger för antisemitism inom er 
målgrupp i Tyskland?
Det liknar situationen i Tyskland väldigt 
mycket. Ända sedan början av 1980talet har 
studier visat att det finns ett samband mellan 
stöd för antisemitiska förhållningssätt och 
kriser i Mellanöstern. Om vi tittar på antalet 
antisemitiska incidenter i Berlin kan man 
tydlig se att exempelvis maj 2018 präglades 
av antisemitiska reaktioner på jubileumsfi
randet av Israels 70årsdag och öppnandet 
av den amerikanska ambassaden i Jerusalem. 
IsraelPalestinakonflikten fungerar således 
både som en katalysator och projektions
skärm för Israelrelaterad antisemitism.

Hur vanlig är så kallad sekundär antise-
mitism, t.ex. förnekande av Förintelsen, 
inom de grupper som ni arbetar med?
Särskilt i vårt arbete med lärare händer det 
om och om igen att man ger uttryck för se
kundär antisemitism. Behovet av att förhål
la sig odelat positiv till sin egen historia, sin 
egen nation och sitt eget folk består. Ofta 
smälter en sekundär antisemitism samman 
med Israelrelaterad antisemitism och tar sig 
uttryck i en invertering av förövare och of
fer, t.ex. i form av uttalanden som ”det som 
israelerna gör mot palestinierna idag är på 
intet sätt annorlunda från vad nazisterna 
gjorde mot judarna”. Studier visar att skräm
mande många instämmer i detta påstående.

I svensk skolundervisning berörs antise-
mitism ofta bara i undervisning om För-
intelsen, det vill säga som ett historiskt 
fenomen. Nutida antisemitism undervi-
sas det inte lika ofta om. Hur ser det ut i 
tyska skolor?

Också här går det att dra paralleller. Nutida 
former av antisemitism behandlas alldeles 
för lite även i tyska skolor. Det är inte ovan
ligt att lärare reagerar på och hanterar anti
semitiska incidenter i klassrummet på ett 
olämpligt eller överdrivet sätt – t.ex. genom 
att ignorera eller tysta ner diskussionen eller 
med besök vid före detta koncentrations
läger. Enligt vår uppfattning är det i regel 
inte särskilt effektivt. Samtidigt har situa
tionen förbättrats de senaste 15 åren, efter
som sakkunskapen utanför skolan när det 
gäller utbildningsarbete mot antisemitism 
har ökat. Idag arrangerar KIgA och andra 
initiativ lärarfortbildningar och erbjuder 
metoder – och många är intresserade av 
att ta del av detta.  

Efter att ha träffat och utbildat många 
svenska lärare är mitt intryck att kunska-
perna om nutida antisemitism ofta är låga, 
något som bl.a. kan leda till en rädsla eller 
ovilja att lyfta och bemöta eventuella pro-
blem i klassrummet. Ni utbildar tyska lä-
rare och pedagoger – hur skulle ni säga att 
den generella kunskapsnivån och benägen-
heten att ta tag i problemen är bland dessa?
Det finns en tendens att undvika komplexa, 
kontroversiella eller känslomässigt laddade 
ämnen eftersom de är jobbiga att hantera. 
Men det är skolans och utbildningsarbetets 
uppgift att ta itu med just dessa ”heta” äm
nen. Därför är även lärare och pedagoger en 
av våra viktigaste målgrupper. 

Syftet med våra seminarier är att minska 
osäkerheten och öka medvetenheten. Vi 
ger bakgrundsinformation om fenomenet 
antisemitism, erbjuder råd om hur man 
pedagogiskt kan arbeta med antisemitism 
och delar med oss av våra egna erfarenheter 
av att arbeta med ungdomar. På så sätt kan 
vi dämpa rädsla, oro och reservationer och 

uppmuntra lärare till att ta itu även med 
känsliga frågor.

Från senare år finns tydliga exempel på 
hur en generell xenofobi och rasism ofta 
hänger samman med antisemitiska upp-
fattningar. Är det faktum att olika former 
av fördomar ibland hänger ihop och ofta 
underblåser varandra något ni lyfter och 
använder er av i utbildningar?
Såväl studier som våra egna erfarenheter 
visar att olika former av gruppfokuserad 
fientlighet ofta hänger samman. Den som 
känner ett behov av att uttrycka sig anti
semitiskt uttrycker sig ofta även homofobt 
eller rasistiskt. Överlappningarna mellan 
antisemitism och islamofobi spelar också 
en roll i vårt utbildningsarbete. 

Skiftningarna i debatten, som gjort att anti
semitismen ofta uppfattas som ett muslimskt 
problem, har lett till att antisemitismen del
vis använts för att legitimera antimuslimsk 
rasism. Vi stöter till och med på det i våra lä
rarfortbildningar, där deltagare särskilt gärna 
pratar om antisemitism när den påträffas hos 
”de andra”. Därför berör vi uttryckligen detta 
diskursskifte och överlappningarna mellan 
företeelserna i våra fortbildningar.

Hur uppfattas er organisation hos all-
mänheten och i de grupper med invand-
rarbakgrund som ni vänder er till? Vilka 
reaktioner får ni på ert arbete? 
Både allmänheten och de invandrargrupper 
vi jobbar med ser mycket positivt på vårt ar
bete. Särskilt det faktum att KIgA grundades 
av människor med turkisk invandrarbak
grund, så att säga från den del av samhället 
vi än idag jobbar med, uppskattas mycket. 
Många av våra anställda har själva invand
rarbakgrund vilket kan underlätta mötet 
med människor med liknande bakgrund.

FO
TO

 K
IG

A

Deltagare på nätverksträffen hos KIgA i Berlin.
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När kom du i kontakt med SKMA?
Man skulle kunna säga att jag kom med i 
SKMA av en slump. Under 1980talet job
bade jag på SVEKIV, Svenska kibbutzvän
ner. SKMA behövde lokaler för sina möten 
och hjälp med administration. 1987 kom 
jag med i styrelsen.

Hur kom det sig att du åkte till kibbutz 
1969 och blev engagerad i SVEKIV?
Jag var intresserad av samhällsfrågor och 
tyckte kibbutzidén var spännande. Man 
träffade ungdomar från hela världen och 
fick inblick i ett helt annat samhälle. På 
kibbutzen fick jag också många mycket 
nära vänner som överlevt Förintelsen.

Vilket intryck fick du av SKMA när du 
mötte kommittén 1987?
Jag uppfattade SKMA mer som en aktions
grupp. Men i samband med rättegången 
mot Ahmed Rami och Radio Islam för
ändrades kommittén och fick en annan 
struktur. Under samma period blev nazis
tiska grupper mer aktiva och vitmaktmusik 
spreds alltmer. Det var viktigt och nödvän
digt att sätta igång med ett mer utåtriktat 
arbete. Vi anordnade lärarseminarier om 
antisemitism och nazistisk ideologi. Vi gav 
ut skriften Förnekandet av Förintelsen. 

Hur inleddes arbetet med studieresor 
till Förintelsens platser?
Efter seminarierna uppstod ett intresse 
för att besöka Förintelsens platser. Till
sammans med Uppsala universitet och 
Stockholms stad startade vi två utbild
ningar för lärare som löpte över ett helt 
år. Vi genomförde en slags pilotutbildning 
och såg att man kunde ordna ett bra pro
gram som gav lärarna en fördjupad kun

skap om antisemitism och Förintelsen.

Hade du då besökt Auschwitz?
Jag hade varit där en gång tidigare med en 
grupp från Värmland. Ett mycket starkt 
minne från den resan har etsat sig fast. En 
av deltagarna, Flora Gladh från Deje, hade 
deporterats till Auschwitz från Ungern. 
Under vandringen i Auschwitz 1 mötte vi 
en äldre man omgiven av sin familj. Flora 
och mannen börjar prata jiddisch. De kän
de inte alls varandra men förstod direkt att 
båda var överlevande. De pratade om när 
de hade suttit i lägret, i vilket block de hade 
bott och för oss andra såg det helt vardag
ligt ut, som om de hade träffats på en byga
ta. Det gjorde ett oerhört starkt intryck på 
mig efter att vi hade hört Floras berättelser 
om vad hon hade varit med om. Kontras
ten mellan platsens förfärlighet och det 
alldeles vanliga i deras samtal var oerhört 
drabbande. Jag bröt ihop fullständigt. 

Du har lett utbildningar till Förintelsens 
platser med både ungdomar och vuxna, 
är det stora skillnader?
Ja det stämmer, sedan 1996 har kommittén 
arrangerat hundratals utbildningsresor för 
mer än fyra tusen vuxna och elever. 2014
2016 genomfördes det första regerings
stödda hågkomstprojektet och nu är vi 
inne i den andra perioden. Unga påverkas 
mycket mer i stunden, men på djupet är 
det ingen större skillnad på reaktionerna. 
Ungdomar som bär med sig komplicerade 
erfarenheter, t.ex. av krig eller flykt, kan 
ofta relatera starkare till de vittnesmål vi 
arbetar med. De vuxna kan möta detta på 
ett annat sätt. Jag träffar många lärare som 
berättar att erfarenheterna satt djupa spår 
och påverkar dem i det dagliga arbetet.

Det hör man också ofta från politiker. 
Är ett besök i Auschwitz livsföränd-
rande?
Jag tror det. Men under våra utbildningar 
besöker vi också andra platser, till exem
pel små byar där judar samlades ihop och 
fördes ut i skogen för att mördas. Ausch
witz är som ett museum. Man besöker 
utställningar och får förloppet förklarat 
för sig, därför är det lika viktigt att besöka 
de platser där det idag är alldeles tomt. 
Upplevelsen av det tomrum som de mör
dade judarna i en liten by lämnat efter 
sig, tillsammans med kunskapen om hur 
Förintelsen gick till, det påverkar väldigt 
mycket.

Du har nu mer än tjugo års erfarenhet av 
de här resorna, ser du några skillnader 
idag mot när ni började med dem?
Vi har blivit bättre på att förmedla kunska
per. Under de tidiga resorna handlade det 
mycket om fakta. Idag jobbar vi också väl
digt mycket med vittnesmål från de platser 
vi besöker.

Har du märkt av om, och i så fall hur, 
SKMA:s ställning har förändrats under 
dina år?
Kommitténs auktoritet har växt med åren. 
Vi har mycket fler och tätare politiska kon
takter, vi deltar i den allmänna debatten, vi 
syns mer. Men ute i skolorna märker man 
hur viktiga de stora utbildningsprojekten 
är, därför är jag övertygad om att vi måste 
jobba på många olika sätt för att spela roll. 

Hur undviker du känslan av hopplöshet?
När jag ser vilken skillnad SKMA gör, hur 
deltagarnas insikter och vilja att engagera 
sig växer. 

Intervju med Lena Jersenius

”Vi har blivit bättre på att 
förmedla kunskaper”

Lena Jersenius läser ur Lena 
Einhorns bok ”Ninas resa” 

vid minnes monumentet över 
dem som deporterades från 
Umschlagplatz i Warszawa.
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Lena Jersenius slutar som kanslichef på SKMA efter många år. Hon 
har även under lång tid varit ansvarig för kommitténs utbildningar 
och studieresor till Förintelsens platser. SVANTE WEYLER frågade 
Lena hur det började och vad som varit viktigast i hennes arbete.
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Vi är människor 
– det är det vi inte får glömma
Med anledning av årsdagen för Novemberpogromen 1938 arrangerade SKMA i samarbete 
med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för 
levande historia en minnesstund i Stockholms stora synagoga den 9 november. Kvällens huvud-
anförande hölls av författaren THEODOR KALLIFATIDES. Här följer hans tal.

Mina damer och herrar!
Detta är en stor stund i mitt liv. För första 

gången träder jag in i en synagoga. Tyvärr inte 
för en lycklig tilldragelse, utan för att tillsam
mans med er minnas den fruktansvärda natt då 

förintelsen började. 
Jag har inte några förstahandsinsikter i ämnet. Jag var ett späd

barn när det begav sig. När nazisterna släppte alla mänskliga hänsyn 
och hetsade varandra till odåd mot judarna. 

Är den nionde november en dag att minnas? Jag skulle säga att 
den snarare är en dag att inte glömma. Därför att den kan komma 
igen, om vi inte är vakna nog.

FÖRINTELSEN STÄLLER EN fråga till oss: hur ska vi gå vidare? Hur skall 
vi förhindra att den inte upprepas? Ska vi förlåta ogärningarna och 
gå vidare som om ingenting har hänt? Jag säger som min mormor 
brukade säga: Må gud förlåta dig, för jag kan inte göra det. Jag kan 
inte ens låtsas att jag kan förlåta eller att jag har glömt. Därför att 
jag har samma erfarenhet av hat och ondska som drabbade judarna. 
Jag har mött den blick som jag kallar förintelseblicken. Både i min 
hemby i Grekland som barn under den tyska ockupationen då jag 
såg min far föras bort på en lastbil utan att veta om jag skulle se 
honom igen. Jag såg den blicken när den tyske kaptenen i byn lät 
avrätta en man i allas åsyn. Jag var fem år gammal och höll mamma 
i handen och jag har aldrig glömt den avrättades sakta slocknande 
ögon. 

 Några månader senare såg jag den igen, när man samlade byns 
män – de få som var kvar – på kyrkotorget för att på måfå välja ut 
vilka som skulle avrättas som hämnd för att grekiska motståndsmän 
hade dödat en tysk överste. De stod skräckslagna i eftermiddagens 
milda ljus och en maskförsedd man – en grekisk samarbetsman – 
pekade ut vem som skulle offras. Tre män blev valda och fördes bort. 
Kvinnorna på torget hävde ett skri som fick fåglarna att lyfta upp från 
de stora träd på torget dit de brukade komma för att övernatta. 

Det skriet och fåglarnas flykt har aldrig lämnat mig.
Jag såg förintelseblicken också senare i Athen i de så kallade folk

domstolarna under inbördeskriget. Jag såg den i Sverige som ung 
invandrare när jag sökte jobb eller när jag tog en promenad med en 
flicka. Vad gjorde jag här?  

Det är en blick som förmena oss rätten att vara där vi är och att 
vara det vi är. 

 
INGET ANNAT FOLK har fått utstå denna blick lika mycket och lika ofta 
som det judiska. Inget annat folk har dragit på sig så mycket hat som 
det judiska inte för vad det gör, utan för att det är som det är och 
för att det är där det är. 

Det finns nästan inget försvar mot detta.
När jag skulle göra militärtjänsten i Grekland fick jag börja på 

ett läger för blivande officerare. Alla med gymnasiestudier bakom 
sig kom dit. De flesta av oss var mellan arton och tjugo år gamla. 
Vi möttes av en stor skylt ovanför ingången. ”Jag hatar Bulgarerna. 
Dels därför att de är kommunister och dels därför att de är Bulga
rer.” Där angavs det åtminstone en anledning. 

Men nazisterna hatade och alltjämt hatar judarna därför att de 
är judar. Det finns som sagt inget försvar mot detta om inte det 
omgivande samhället inte erbjuder skydd.

Vi ser alltför ofta hur detta skydd är otillräckligt. Nazister mar
scherar på gatorna igen, de har erövrat rätten att hata och att hota, 
de utövar sina demokratiska rättigheter.

Vilket hån! Men vad ska man göra? 
 

LÄNGE HAR VI suttit i en bil med urstark motor men utan broms. 
Vi har gasat och gasat och erövrat nya individuella friheter, även 
sådana som går ut över andra. Det är en katastrof, men den är liten 
i förhållande till den katastrof som lurar om hörnet då grupper och 
sammanslutningar och partier behandlas som vore de individer. Att 
ett partiprogram betraktas som en individs rätt till att fritt yttra sig. 

De starka och de hänsynslösa kommer att gynnas av det. Det var 
vad som förde Hitler till makten. En villrådig demokrati och att det 
fanns någon som alla kunde hata med relativt gott samvete; nämligen 
judarna just för att de var just judar. Det är det vi inte får glömma.

I Philippe Sands utomordentliga bok Vägen till Nürnberg finns 
det en scen som jag inte kan göra mig fri ifrån. Den utspelar sig i 
Polen under den nazistiska ockupationen. En äldre judisk professor 
bevittnar hur en tysk soldat skjuter ihjäl en människa mitt på gatan. 
Han går fram till soldaten och ställer honom en enda fråga: Har ni 
en själ? Svaret blev en kula i huvudet på den gamle.

Men vi har en själ och vi är mäktiga en annan blick än förintel
seblicken. I somras, en morgon klockan halvsex, såg jag den. Det 
var en kylig morgon. Mitt yngsta barnbarn – en flicka på sju år – är 
en morgonfågel. Hon går upp före alla andra. Det samma gör jag.

Vi satte i gång att göra en brasa i kaminen. Det dröjde en stund 
innan den kom i gång, men det lyckades till slut. Barnbarnet vände 
sig mot mig och gjorde tummen upp. Hon log. Jag log. Men ing
enting blev sagt. 

Ett lugn, djupt och mäktigt som Atlanten la sig i rummet.
Förstod vi varandra?
Ja, det gjorde vi.
Hon visste att jag var en människa och jag visste det samma om 

henne. 
Vi är människor.
Det är det vi inte får glömma. Det är det vi inte får låta någon 

att glömma. 
Den här dagen kräver det.

Theodor Kallifatides
Författare
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Paul A. Levine in memoriam 

Det kom ett sorgebud från Berlin. Historikern 
Paul A. Levine är död. Paul föddes i New 
York men växte upp i Los Angeles. Han blev 
62 år gammal. För en bredare allmänhet är 
han förmodligen känd som den ene av två 

författare – den andre är Stéphane Bruchfeld – till världens 
kanske mest spridda historiska arbete om Förintelsen ”… 
om detta må ni berätta”. Boken har nått mer än en och en 
halv miljon skolelever, studenter, lärare och andra vuxna 
runt om i världen de senaste tjugo åren, som ett led i kam
pen för demokrati och mot människofientliga ideologier 
och den finns översatt till 18 språk. 

Inom historikerskrået är Paul känd som en av de vik
tigare personerna för att sprida kunskap om Förintelsen 
i Sverige. Paul brukade själv hävda att det krävdes två 
amerikaner, Steven Koblik och han själv, för att det skulle 
bli lite fart på den svenska Förintelseforskningen och un
dervisningen. Det retade en del. Helt fel 
hade han dock inte. Kobliks The Stones 
Cry Out: Sweden’s Response to the Per-
secution of the Jews publicerades 1988 
och 1996 försvarade Paul sin avhandling, 
From Indifference to Activism. Swedish 
Diplomacy and the Holocaust 1938–1944 
vid historiska institutionen i Uppsala, dit 
han hade kommit från Rutgers University, 
New Jersey, i slutet av åttiotalet. Boken 
är, som Paul brukade framhålla, en av få 
svenska doktorsavhandlingar i historia 
som getts ut i en pocketutgåva.

EFTER DISPUTATIONEN GICK DET snabbt. Paul 
engagerades som sakkunnig i regerings
kommissionen om judiska tillgångar un
der andra världskriget. Dåvarande stats
minister Göran Persson tog den 12 juni 1997 initiativet till 
en bred informationsinsats om Förintelsen. Paul och Stép
hane engagerades av Regeringskansliet i november för att 
skriva det som skulle bli ”… om detta må ni berätta”. Boken 
skrevs i ilfart och gavs ut av Regeringskansliet tidigt 1998.

Tack vare den svenska allmänhetens helt oväntade re
spons på boken – redan första veckan i februari hade det 
kommit in 160 000 beställningar till Regeringskansliet 
– blev Paul (och Stéphane) engagerade i det arbete som 
redan samma år skulle manifesteras i Task Force for Inter
national Cooperation on Holocaust Education, Remem
brance and Research (ITF), dagens International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA), och fem år senare, 2003, i 
Forum för levande historia. 

PAULS FASTA PUNKT I den akademiska världen under denna 
tid var ”Programmet för studier kring Förintelsen och folk
mord” i Uppsala som en del i Levande historiasatsningen. 

Paul fick i uppdrag att bygga upp och driva undervisningen 
om Förintelsen, vilket han också gjorde med benäget bistånd 
av Stéphane Bruchfeld. I sitt arbete hade han också ett starkt 
stöd i Tania Langerova. När sedan ett lektorat i Förintelsens 
historia utlystes, det första i Sverige, fick Paul tjänsten. 

Inom Förintelseforskningen görs (och framför allt gjor
des) en pedagogisk uppdelning i offer, förövare och de som 
inte direkt kan hänföras till någondera av dessa kategorier, 
ibland benämnda ”bystanders”, ibland ”onlookers”, åskå
dare. Det var denna kategori som stod i fokus för Pauls 
forskning, från avhandlingen och till hans sista stora ar
bete, Raoul Wallenberg in Budapest: Myth, History and 
Holocaust (2010). Sverige var en ”bystander nation” som 
fram till 1942 gjorde föga för offren för den nazistiska så 
kallade judepolitiken men därefter betydligt mer. Paul var 
intresserad både av hur denna förändring, från likgiltighet 
till aktivism till förmån för förföljda judar kunde förklaras 

och av de följder omsvängningen fick. För 
boken om Wallenberg och för sina insat
ser inom undervisningen och forskningen 
om Förintelsen fick han 2012 internatio
nella Raoul Wallenbergstiftelsens medalj.

PAUL TILLBRINGADE HALVA  SITT liv i den 
svenska akademiska världen men kände 
sig aldrig riktigt hemma här. Han fann den 
svenska akademin stelbent – han var aldrig 
någon administratör – för konsensusinrik
tad och inte minst för teoretiskt orienterad.

Paul var en passionerad historiker. Han 
ville vara en berättare och förtröttades 
aldrig när det gällde att betona att en ve
tenskaplig framställning inte bara måste 
vara korrekt och ge ny kunskap utan också 
måste vara njutbar att läsa. Även i sin lär

argärning lade han sig vinn om berättandet; det var skälet 
till att han var en så fängslande och engagerande föreläsare.

Paul lämnade Uppsala universitet och Sverige år 2014 
och bosatte sig i sin favoritstad, Berlin, där han var verk
sam som frilanshistoriker men också undervisade vid 
Touro College. Vid sin död arbetade han på en lärarhand
ledning för Förintelse och folkmordsundervisning och en 
tvdokumentär om det armeniska folkmordet under första 
världskriget. Han sörjs närmast av sina tre barn, Johanna, 
Viktoria och Max, som han ofta talade om med stor värme 
och stolthet.

För kollegorna och vännerna 
Lars M Andersson, Dag Blanck, Stéphane Bruchfeld, 

Mats Deland, Karin Kvist Geverts, Heléne Lööw, Christer 
Mattsson, Pontus Rudberg, Malin Thor Tureby

Texten publicerades ursprungligen i DN 17/11 2019.
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ELEV- OCH STUDIERESOR 
VÅREN 
Under 2020 fortsätter det regeringsstödda 
utbildningsprojektet för högstadieelever 
om Förintelsen, antisemitism och rasism. 
Totalt under vårterminen beräknas ca 220 
elever och ca 70 lärare utbildas inom pro
jektet, grupperna kommer från Göteborg, 
Lidingö, Malmö, Södertälje och Östersund.

9-13 MARS
Lena Jersenius leder en resa till Förintel
sens platser med en grupp elever och lära
re från integrationsassistentutbildningen 
på Hjo folkhögskola. Resan genomförs 
med stöd från Stiftelsen Clas Groschin
skys Minnesfond. Ca 20 deltagare.

9-13 MARS
Ewa Andersson leder en resa till Förin
telsens platser med en grupp elever och 
lärare från Hulebäcksgymnasiet utanför 
Göteborg. Ca 15 deltagare.

23-27 MARS
Callie Carning leder en resa till Förin
telsens platser med en grupp elever och 
lärare från Fryshusets grundskola i Stock
holm och Sörböleskolan i Skellefteå. Ca 
35 deltagare.

23-27 MARS
Ronny Juhlin leder en resa till Förintel

sens platser med en grupp elever och 
lärare från Kärrtorps gymnasium. Ca 20 
deltagare.

UTBILDNINGAR, SEMINARIER OCH KONFERENSER
JANUARI
I samarbete med Forum för levande his
toria arrangerar SKMA fortbildningar 
i Gävle (16/1), Borlänge (17/1) och Kal
mar (22/1) om nutida antisemitism och 
om hur man som lärare kan upptäcka 
och bemöta antisemitiska uppfattningar 
bland unga, och arbeta med det digitala 
undervisningsmaterialet ”Antisemitism – 
då och nu”. Fortbildningarna riktar sig i 
första hand till lärare och annan skolper
sonal, fritidspedagoger med flera, men är 
även öppna för andra intresserade.

30-31 JANUARI
SKMA arrangerar fördjupande eftersemi
narier i Stockholm för lärare som deltagit 
i det regeringsstödda utbildningsprojektet 
om Förintelsen, antisemitism och rasism. 
Föreläsare är bl.a. idéhistorikerna Henrik 
Bachner och Stéphane Bruchfeld. 

7 FEBBRUARI
Henrik Bachner håller i en utbildning om 
nutida antisemitism för Socialdemokra
terna i Malmö.

14 FEBRUARI
Mathan Shastin Ravid föreläser för den 
socialdemokratiska föreningen ”S2000” i 
Stockholm om nutida antisemitism och 
vad SKMA gör för att motverka den. 

5 MARS
Mathan Shastin Ravid föreläser om nutida 
antisemitism för elever och lärare i årskurs 
9 på grundskolan Vasa Real i Stockholm.

FEBRUARI OCH APRIL
I februari och april arrangerar SKMA 
ungdomsutbildningar i Stockholm om 
nutida antisemitism, afrofobi, antiziga
nism och islamofobi. Deltagarna är gym
nasieelever från olika skolor runtom i lan
det som tidigare deltagit i SKMA:s stora 
regeringsstödda utbildningssatsning om 
Förintelsen, antisemitism och rasism. 
Utbildningarna leds av SKMA:s Mathan 
Shastin Ravid, och gästföreläsare bjuds in.

ARRANGEMANG
27 JANUARI
På Förintelsens minnesdag arrangerar 
SKMA i samarbete med Judiska försam
lingen, Föreningen Förintelsens Överle
vande och Judiska muséet en ceremoni i 
Stockholms stora synagoga till minne av 
Förintelsens offer.

Kalendarium

Stöd till skolor som vill anordna studieresor till Förintelsens minnesplatser

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har möjlighet att stödja skolor som vill anordna stu-
dieresor till minnesplatser. Arrangerande lärare ska ha genomgått SKMA:s utbildning om För-
intelsen, antisemitism och rasism. Stöd ges under två år med 45 000 kr per år. Extra stöd kan 

sökas för att en pedagog från SKMA skall kunna följa med första gången

Brev med bakgrund till ansökan, målgrupp, tidsplan, budget, genomförande och syfte med stu-
dieresan samt intyg att läraren genomgått SKMA:s utbildning ska skickas till Clas Groschin-

skys Minnesfond, Box 55697, 102 15 StockholmMärk kuvertet med ”Specialansökan”.

Ansökningsformulär kommer att finnas på www.groschinsky.org från 15 november.
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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

PANARE AB
FASTIGHETER I NORRKÖPING

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

B E T A L D  A N N O N S P L A T S

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

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

HEDRA NÄRA OCH KÄRA GENOM ATT STÖDJA  

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

stora som småSom 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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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

www.ipu1973.se

Vem är du?

Ett dialogunderlag vid
• coachning

• individutveckling

• grupputveckling

• ledarutveckling

• medarbetarsamtal

• rekrytering

• säljträning
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Tel. 08 -34 18 40

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



 

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 skolanEtt 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.

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM

PLUSGIRO 30 1 29-1, BANKGIRO 861-6112, SWISH 123 288 6893
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