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I FEBRUARI PRESENTERADES resultatet av den 
externa utredning Karolinska sjukhuset 
beställt med anledning av den anmä-
lan om antisemitiska trakasserier som 
en judisk läkare lämnat in (se SKMA:s 
Nyhetsbrev december 2018). Utred-
ningen, som genomförts av advokat-
byrån Floor Herslow Holme, kritiserar 
sjukhusledningen för att inte ha age-
rat tillräckligt skyndsamt och kraftfullt 
innan en extern utredning tillsattes. 

Utredningen bekräftar att den an-
mälde överläkaren delat antisemitiska 
bilder på Facebook. Den konstaterar 

också att den judiske läkaren utsatts 
för en antisemitisk kommentar på ar-
betsplatsen, men att det inte gått att 
fastställa vem som fällt uttalandet. Dä-
remot menar utredningen att det inte 
går att fastslå att anmälaren utsatts för 
diskriminering enligt diskriminerings-
lagen. 

Den anmälande läkarens advokat 
Sebastian Scheiman är starkt kritisk till 
utredningen och säger i en kommentar 
till DN 18/2 att den ”till stor del köpt 
chefernas bild av det som hänt”. SKMA 
har i en skrivelse till sjukhusledningen 

kritiserat utredningen för brister och för 
att den inte tillfyllest kunnat visa att det 
inte förekommit diskriminering på anti-
semitisk grund. Kritik har även inkom-
mit från Simon Wiesenthal Center.

Annika Tibell, tillförordnad sjukhus-
direktör vid KS, säger till SvD 6/3 att 
hon är nöjd med utredningen men 
understryker att den inte är klar före 
det att anmälarens synpunkter är be-
arbetade.

KS hantering av ärendet utreds även 
av Diskrimineringsombudsmannen 
(DO). 

Antalet anmälda 
antisemitiska hat-
brott ökade under 
2018 i Tyskland, 
Storbritannien och 

Frankrike.
Enligt tyska myndigheter 

ökade antalet rapporterade 
anti semitiska hatbrott i landet 
med närmare 10 procent under 
fjolåret, från 1 504 år 2017 till 1 
646 år 2018. Antalet våldsamma 
hatbrott riktade mot judar ökade 
med 60 procent, under 2018 an-
mäldes 62 sådana. 

Brittiska Community Security 
Trust (CST) registrerade 1 652 
antisemitiska incidenter i Stor-
britannien under fjolåret. Det 
motsvarar en ökning med 16 
procent jämfört med 2017 och 
utgör det högsta antalet som organisationen någonsin regist-
rerat. I en kommentar påpekade CST att ökningen 2018 inte 
kan kopplas till utvecklingen i Mellanöstern utan framför allt 
tycks ha att göra med ett förändrat politiskt klimat i Storbri-
tannien, bland annat avspeglat i debatten om antisemitism 
inom Labour. 

Krisen i Labour förvärrades i februari i år då en rad framträ-
dande parlamentsledamöter lämnade partiet bland annat med 
hänvisning till förekomsten av och toleransen för antisemitism 
inom Labour. 

Enligt franska myndigheter anmäldes 541 antisemitiska 
incidenter i Frankrike under 2018. Det är en ökning med 74 

procent jämfört med 2017, men en lägre nivå än till exempel 
2014 och 2015. 

Problemet med antisemitism i det franska samhället uppmärk-
sammades nyligen även i samband med de sk ”gula västarnas” 
manifestationer. I mitten av februari angrep demonstranter fi-
losofen Alain Finkielkraut i Paris med antijudiska slagord och 
enligt medierapporter och en studie genomförd av Ifop florerar 
antisemitiska konspirationsteorier inom delar av proteströrelsen. 

I Frankrike har under senare tid även judiska begravnings-
platser och minnesmonument vandaliserats. Utvecklingen har 
fördömts av regeringen och stora demonstrationer mot antise-
mitism har ägt rum. 
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Farlig 
blandning
”Det som ger 
antisemitismen till 
vänster kraft idag 
är blandningen av 
äldre antisemitiska 
beskrivningar av 
sionismen och 
populistiska troper 
som söker skylla 
samhällets problem 
på ljusskygga ‘eli-
ter’... Kapitalismen 
är inte en fråga 
om de ekonomiska 
förhållanden som 
vi alla lever under, 
utan istället något 
som ‘riggats’ – Je-
remy Corbyns ord – 
av rika, illasinnade 
människor. När 
färdigformulerade 
troper om judisk 
världsdominans 
finns bara några 
knapptryck bort 
på nätet, lånar sig 
populistisk ‘anti-
elitistisk’ retorik 
– från vänster eller 
höger – enkelt till 
antisemitism. Be-
skriv kapitalismen 
som en sinister 
sammansvärj-
ning av individer 
som kontrollerar 
ekonomin och anti-
semiter kommer 
att servera urgamla 
troper om hur judar 
kontrollerar ban-
kerna.”

James 
Bloodworth, 

UnHerd 4/3 2019

Tyskland, Frankrike, Storbritannien

Fler antisemitiska hatbrott 2018

Antisemitiskt klotter på en bagelrestaurang i Paris. 
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Finns det en ”oskyldig” antisemitism? Efter Förintelsen är natur-
ligtvis själva frågan absurd, ja närmast antisemitisk. Men före 
Förintelsen?

Från 1880-talet och framåt växte intresset för den svenska 
nationens identitet. Den stora majoriteten av svenskarna hade 

givit upp tanken på att återvinna förlorad ära på slagfältet, nu gällde det 
att formulera och gestalta den i europeisk jämfö-
relse fattiga nationens storhet utan risk för krig. 
Intresset för allt som skulle kunna kallas svenskt, ja 
ursvenskt, växte. Resultatet blev inte bara Skansen 
och Nordiska museet utan också, en av europeisk 
kulturnationalism inspirerad strävan att ge landet 
en kulturhistoria, och då spelade naturligtvis lit-
teraturen en avgörande roll. 

Om det var slump eller inte är svårt att veta 
men en rad av de allra främsta svenska litteratur-
historikerna under årtiondena kring sekelskiftet 
var judar: Oscar Levertin, Karl Warburg, Henrik 
Schück och lite senare Martin Lamm. Även om de 
själva inte formulerade det som en strategi för att 
vinna inträde på allvar i det riktigt svenska – och 
det åtråvärdaste var en plats i Svenska Akademien 
som då definitivt inledde sin marsch mot höjderna 
i och med uppgiften att dela ut Nobelpriset – så är 
det svårt att frigöra sig från känslan att det var assimilation många av dem 
eftersträvade, och då ofta till priset av att hålla tillbaka, eller rentav dölja 
den judiska identiteten och det judiska arvet.

Det hjälpte föga: några år in på 20-talet skulle den blivande socialdemo-
kratiske ministern Arthur Engberg uppmärksamma läsarna på ”problemet” 
i Arbetet: ”För närvarande är det faktiskt så att våra barn få läsa sin natio-
nella litteratur genom Mose brillor.” Och det var långt ifrån den enda eller 
den värsta av glosor som slängdes efter dem. 

Skulle detta kunna vara en oskyldig antisemitism? Oskyldig därför att 
den var så gängse, och kanske också därför att de som utsattes för den, 
som Karl Warburg, tycks ha avhållit sig från att reagera offentligt på den. 

 Karl Warburg var under hela livet god vän med August Strindberg, 
under perioder till och med mycket god vän. Jag undrar hur många jude-
vitsar han tvingades stå ut med under deras glada samvaro. Strindberg var 
ju ökänd för sin upptagenhet av judar och judisk identitet och i en liten 

intressant text från 1880-talet känner han ett behov av att förklara sig. Hans 
försök till ursäkt har en obehagligt aktuell klang. Hans inställning till judar 
handlar naturligtvis inte alls om fördomar utan om rationella iakttagelser 
och slutsatser: ”Jag såg och hörde svenskens beryktade patriotism, vilken 
hindrat honom att utveckla sig till europé och världsborgare, understödjas 
av judarne, vilka lovtalade ‘våra’ stora minnen, vår dynasti och all annan vår 

skröplighet. /---/ I Sverige sökte juden assimilera 
sig med nationen genom att antaga dess fördomar, 
och han lyckades.”

En bra jude skulle, ansåg Strindberg, förbli sin 
fosterlandslöshet trogen, bekämpa nationalismen 
och helst, så som han själv, ge upp allt vad religion 
heter. Judarna skulle göra tjänst om de ville vara 
med.

***

EN ÖVERLÄKARE I Stockholm publicerar mycket grova 
karikatyrer på sin FB-sida. SKMA blir ombedd att 
yttra sig om bilderna och vi kommer fram till att 
två av dem definitivt är att anse som grovt anti-
semitiska. Den värsta av dem sätter likhetstecken 
mellan Israel och Nazityskland. I den utredning 
som sjukhuset tillsatt av överläkarens förhållande 

till en judisk underlydande, ingår bilderna. Överläkaren anför till sitt för-
svar att de endast var avsedda som kritik av Israel och att han ”inte känt 
till att bilderna var antisemitiska”. För övrigt har överläkaren också delat 
budskapet ”aldrig mer” angående Förintelsen. Inga fördomar alltså, bara 
rationell politisk kritik.

***

SAMMA GAMLA ANTISEMITISM. Om Strindbergs advokatyr kan man säga att den 
trots allt utgick från att han visste och medgav att han var antisemit. Över-
läkarens försök till oskuldsfullhet långt efter det att historien gjort denna 
typ av oskuld omöjlig fyller en bara med avsmak. 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

URSÄKT MED OBEHAGLIGT AKTUELL KLANG

”Judarna skulle 
göra tjänst om de 

ville vara med.”
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va har folk på flashback å niko på mitt jobb gemensamt 
de gillar att prata om illuminati å all världens judar 
på flashback kallar dom morfar för kroknäsa 
och vill att vi ska dra ”tillbaka” till israel snart 
hur vi äger världen och hur vi styr media 
ja öppnar me niko å han frågar mig om allting stämmer 
å ja svarar; om ja ägde världen, varför fan skulle ja vara här? 
för att ja älskar att städa å diska å skära 
lök å att lyssna på dig när du svär 
om att judar firar varje gång en bulgarisk man dör 
varför skulle ja räkna timmar me gråten i halsen 
bara för att få den fantastiska chansen 
att lyssna på dig när du snackar skit 
om att min familj äger byggnader hit och dit 
vrf skulle ja bo andra hand i hemlighet 
för att hyresvärden inte får veta 
att ja ens bor där för han skulle kasta ut oss 
ja skulle flyttat för länge sen till ett av mina slott 
idiotiskt, för lätt att skratta åt och glömma bort 
men ja vill aldrig glömma att allt du säger mig betyder nåt 
ja kan fråga mormor å morfar dom minns hur de va förrut 
förra gången du vet, hur de inte tar slut 
utan växer och växer minut för minut 
deras mördade familjer vänder sig i graven nu 
de e ett nytt år å ja vågar knappt gå ut 
på yom kippur å då har ja ändå tur 
för ja e blond å blåögd å ser inte ens judisk ut 
eller tur å tur, som nån fråga morfar i en intervju 
att han skulle ha tur för att han lever nu 
överlevde hela sin familj, vilken tur eller hur 
hans bror skulle firat rosh hashana me oss å varit typ 87 
men istället drar mormor å morfar utomlands på yom kippur 
dom brukar alltid gå på kol nidre men inte i år 
å ja funderar på att dra till göteborg men ja bangar 
för ja e rädd å för ja vill va me min familj å vi firar 
in de nya året å vi håller våra tummar 
å önskar varandra shana tova umetuka 
å ja biter mig i tungan för ja vill inte prata 
om att om tio dar demonstrerar nassarna på öppen gata 

å att ja borde va där men ja stannar här 
å vi ses igen på yom kippur å pratar om annat 
å ja går me min magen david ja trodde att ja tappat 
å min klasskompis stirrar på mig på vår lunchrast 
säger: fint örhänge, men ja fattar de e sarkasm 
ja säger: börja inte ens för ja har inge tålamod kvar 
å oavsett vi gillar ju varandra du å ja 
men ärligt talat vi borde ba va på samma lag 
med allt du berättar för mig på tvärbanan varje dag 
om hur det var att komma hit själv från afghanistan 
hur du saknar din familj hur du saknar mammas mat 
hur du inte behöver undra längre om du ska få va kvar 
men du har skulder som du fått för du har spelat varje dag 
ville vinna pengar att skicka till familjen frågar ja 
å du nickar å kollar igen på mitt öra 
ler å säger: de behöver väl du aldrig göra 
pengar ja fått pengar ja haft 
grejen är att pengar går över fett snabbt 
min familj hade de relativt gott ställt innan kriget 
men allt dom hade, nassarna tog de 
allt förutom de dom gömde i bordet 
bland annat ringen ja fria till min fästmö med 
å örhänget ja bär som folk älskar att kommentera 
och då är de ändå ganska diskret 
min bror har ett halsband me stjärna men han går aldrig med det 
å mamma har ett chai för ingen vet va de e 
hon brukar säga: dom som vet dom vet 
chai e ett tecken som står för livet 
ett tecken vi bär i hemlighet 
de spelar ingen roll hur långa armarna e 
när dom målar hakkors nu på vasa real å på moskén 
å kastar brandbomber i synagogan hur sjukt e de 
å ja gör aliya å sjunger starkt så de ekar 
å när vi kommer ut ur gogan star vakterna å pekar 
upp mot nybrogatan där nmr demonstrerar 
å ja sänker mina armar 
kippan i handen å handen darrar 
handen på hjärtat å hjärtat darrar 
å ja sänker mina armar

Chai

D I K T

Hanna Rajs Lundström
Hanna Rajs Lundström är poet.  

Chai är publicerad i hennes diktsamling Armarna (10TAL bok, 2018).
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Fredagen är kall och det har precis börjat 
mörkna när en nätt man med svart hår 
stegar in i Bagarmossens Folkets hus i 
södra Stockholm. Ett fyrtiotal vita män 
och ett fåtal kvinnor sitter redan och 

väntar i de uppradade stolarna i en av salarna när 
kvällens föreläsare kliver över tröskeln.

Arrangörerna – två ynglingar i kostym – 
presenterar honom högtidligt som den för-
ste invandraren att dömas till fängelse för 
hets mot folkgrupp i Sverige. Mannen slår 
sig ned vid talarplatsen längst fram och det 
blir tyst.

– När jag var liten så hade jag två idoler. 
Den ene var Nasser och den andre Hitler.

Ett hjärtligt skratt bryter ut bland åhö-
rarna. Mannen med idolerna heter Ahmed 
Rami och är något av en antisemitisk legen-
dar.  Rami föddes i Marocko året efter att 
Hitler besegrades och fick asyl som politisk 
flykting i Sverige på 70-talet. 1987 startade 
han Radio Islam, en Stockholmsbaserad när-
radiokanal som namnet till trots inte fokuse-
rade nämnvärt på islam utan nästan enbart 
på judar, eller närmare bestämt antisemitis-
ka konspirationsteorier. Ändå lockade Radio 
Islam under sina aktiva år en rad namnkun-
niga svenskar inom Palestinarörelsen.

HATET ÖVERSKUGGAR ALLT
Bland gästerna fanns bland andra journa-
listen Jan Guillou och MP-politikern Per 
Gahr ton. När JK fick en anmälan på bordet 
från Svenska kommittén mot antisemitism 
rörande Radio Islam tolkade Gahrton det 
som ett försök att ”vända uppmärksamhe-
ten mot israeliska grymheter till påstådda 
verbala fientligheter mot judar”. Att JK därpå 
inledde en förundersökning betraktade han 
som ”ett illavarslande tecken på undfallen-
het inför en resursstark lobbyverksamhet”. 
Gahrton tog sin hand från Ahmed Rami 
först då han åtalades för hets mot folkgrupp.

Rättegången inleddes i september 1989, 

två och ett halvt år efter att Radio Islam haft 
sina första sändningar, och året därpå döm-
des han till sex månaders fängelse för hets 
mot folkgrupp. Domen och den uppmärk-

sammade rättsprocessen till trots anlitades 
Ahmed Rami som föreläsare på flertalet 
folkhögskolor och gymnasieskolor i början 
av 90-talet, och Radio Islams webbplats kom 
att bli en av världens största förintelseförne-
kande propagandakanaler.

Ahmed Rami samarbetade tidigt med 
Christopher Jolin, grundare av den höger-
extrema organisationen Bevara Sverige 
Svenskt (BSS) ur vilken Sverigedemokrater-
na kom att bildas. Sedan dess har han ingått 
samarbeten med en lång rad rasideologiska 
och nazistiska organisationer, som Nord-
iska Motståndsrörelsen, Nationalsocialistisk 
Front och Nordiska Förbundet.

För bara några år sedan konstaterade 
Nordfront att en majoritet av deras läsare 
tyckte att det låg i sin ordning att samarbeta 
med till exempel muslimer om dessa kunde 
bidra med information om ”den judiska 
maktrörelsen”.

Kvällens inbjudan till salen längst in i Ba-
garmossens Folkets hus är på så sätt inte ett 
undantag, utan i själva verket ännu en länk i 
en mångårig kedja av oheliga allianser. Och 
nu sitter han här, och de rasideologiskt över-
tygade tindrar med ögonen som vore han en 
av dem. Vilket han också är. Bland männis-

korna som tagit sig hit i kväll beskrivs han 
i termer som ”hedervärd” och ”ödmjuk”, en 
man som ”har grund för det han säger”.

Han börjar bli gammal nu, Rami. Snart 73. 
Men hans tankar och idéer fanns här långt 
före honom, och trots att Rami själv har sina 
glansdagar bakom sig lever hans budskap vi-
dare; sprids igen och igen genom människor 
som betalar för att lyssna på honom och läsa 
hans böcker.

Ahmed Rami är inte längre välkommen i 
några politiskt rumsrena sammanhang, men 
i talarstolen hos högerextremisterna har han 
fortfarande en given plats. Och hemsidan 
finns kvar, den uppdateras fortfarande.

Listor med bilder över svenska judar. Ra-
mis budskap finns att läsa på 24 olika språk.

HÅLL DITT ORD, HÅLL TIDEN, HÅLL TYST
Alla i salen blir under kvällen strikt informe-
rade om ”de tre H:na”: Håll ditt ord. Håll ti-
den. Håll tyst. Ingen får så mycket som yppa 
ett ord om att man varit här eller ens att man 
känner till att det ägt rum en träff med Ah-
med Rami.

– Vi har några killar här inne som står för 
säkerheten, säger en av arrangörerna och 
överlåter åt publiken att spekulera i oviss 
tystnad.

Deltagarna uppmanas att ange varandra 
till arrangörerna om de hör någon försäga 
sig när vi lämnat rummet i Folkets hus, så 
”tas det om hand”.

Misstänksamheten utåt är stor, man kan 
aldrig vara nog försiktig. En av de unga män-
nen i publiken rullar rutinerat ihop sin jacka 
och pressar in den i springan mellan golvet 
och dörren. När de bokade rummet sa de att 
de skulle anordna en föreläsning om aktie-
sparande. Så var det nu inte.

De som bokat in sig i Folkets hus är en 
högerextrem gruppering som kallar sig Nät-
verket.

Gruppen är Stockholmsbaserad, jobbar 

Det gränsöverskridande hatet

Under 2017 och 2018 infiltrerade journalisten Jenny 
Strindlöv den svenska extremhögern. Vid ett tillfälle deltog 
hon när Nätverket, en högerradikal grupp som arbetar i 
det fördolda, arrangerade en föreläsning i Stockholm med 
den antisemitiske propagandisten Ahmed Rami, grundare 
och ansvarig för Radio Islam och dömd för hets mot folk-
grupp. I detta reportage berättar hon om extremhögerns 
möte med Rami och det gränsöverskridande judehatet.

PER GAHRTON: ”DET VAR FEL”
– Det var fel, det har jag nog sagt 100 gånger 
på de senaste 40 åren. Vi hade inte kollat upp 
de här programmen tillräckligt noga. Jag har 
dessutom blivit angripen av honom senare, 
han tyckte att jag var förrädare och svikare och 
så där för att jag tog avstånd från honom, säger 
Per Gahrton i dag.

Jenny Strindlöv.
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i det fördolda och består enligt egen utsago 
av cirka 200 personer. Av säkerhetsskäl fö-
rekommer inga medlemslistor, information 
om aktiviteter sprids muntligen eller via e-
post. I flera år har Nätverket anordnat mer 
eller mindre regelbundna föreläsningar på 
torsdagar och fredagar i Stockholm. 

Medlemmarna bidrar i olika grad och med 
olika typer av engagemang, och de som ut-
rättat saker som anses vara till gagn för den 
nationella rörelsen tilldelas specialtillverka-
de medaljer i form av broscher.

En medalj kan förtjänas på flera olika 
sätt. En kille berättar att han fick sin efter att 
ha ägnat 15 timmar åt att sprida anonymt 
adresserad ”samhällsinformation”, till exem-
pel rörande tiggeriet.  En annan belönades 
med en medalj efter att ha hållit i ett upp-
skattat tal, och en tredje fick sin på grund av 
att han bidragit ekonomiskt. Vissa har inga 
medaljer alls. Andra har hela bröstet täckt.

Nätverket arbetar helt i det fördolda, och 
de flesta som besöker träffarna – även de 
med betydande roller – ger intryck av att 
vilja förbli anonyma med sitt engagemang i 
extremhögern. Det har många av dem också 
goda skäl till. På en av tillställningarna ser jag 
något guldaktigt blänka till utanpå en ung 
mans prydligt knäppta skjorta. En slipsnål 
med tre guldkronor mot blå bakgrund. Poli-
sens officiella emblem.

Säkerhetstänket är ett tydligt inslag i Nät-
verkets aktiviteter. Om någon vill ta med sig 
en ny person till gruppens aktiviteter ska le-
dande personer först tillfrågas, därpå görs en 
grundlig bakgrundskontroll (sägs det) innan 
det nya tillskottet kan accepteras.

– Det är för att inte riskera att det kommer 
in några infiltratörer eller psykopater, förkla-
rar en av arrangörerna.

KONSPIRATIONSTEORIERNA TAR ALDRIG SLUT 
Ahmed Rami ställer gärna upp pro bono – 
bara han får tillfälle att ”sprida ordet”. Det 
handlar inte om några avancerade resone-
mang, inga invecklade filosofiska teser. Det 
budskap han upprepar om och om igen i 
något varierande ordalag är helt enkelt att 
judarna är roten till all ondska.

En man i publiken reser sig. Det är fråge-
stund och han har funderat på det här med 
9/11.

– Jag har hört att det inte fanns några judar 
kvar i byggnaderna när planen pangade in i 
tvillingtornen, säger han.

Visste Rami hur det var med den saken?
Det är egentligen ingen fråga utan mer ett 

påstående som han vill ha bekräftat. Och det 
får han så  klart. Faktum är, säger Rami, att 
det var judarna som planerade hela terror-
attacken. Det var en del i deras strategi att 
få västvärlden att hata muslimerna, förklarar 
han. Några andetag senare hävdar Rami att 
det var judarna som skapade kristendomen 
– för att få människor att älska sina fiender, 
vända andra kinden till när judarna slår.

Konspirationsteorierna vill aldrig ta slut.
9/11? Judarna.
Kommunismen? Judarna.
Kapitalismen? Judarna.
Mångkulturalismen? Judarna.
Till och med de omskrivna övergreppen 

på nyårsafton i Köln, vilka oftast tillskrivits 
flyktingar från Mellanöstern, var, blir jag vid 
en pubkväll informerad av en äldre herre, ett 
judarnas verk. Ingen annan i sällskapet hade 
hört talas om den här teorin, men nej, visst, 
det lät inte helt orimligt, det gjorde det inte.

Det är som vore det en naturlag att alla 
konspirationsteorier förr eller senare alltid 
slutar med att en girig och maktfullkomlig 
jude drar i trådarna.

– Vad är judendom, vad innebär det? frå-
gar Rami retoriskt sin publik.

– En sammanslutning, svarar någon.
– Religion, säger en annan.
– Makt, föreslår en tredje.
– Maffia, säger Rami.

FICK ALDRIG KOMMA TILLBAKA
I salen intill pågår förberedelser inför mor-
gondagens afrikanska julmarknad. Snälla 
tanter i receptionen nickar och ler när den 
högerextrema samlingen lämnar rummet 
för kaffe och kex i den gemensamma hallen 
strax utanför.

När jag efteråt kontaktar Folkets hus fram-
kommer det att de börjat ana oråd redan ti-
digare. Efter att Nätverket lämnade lokalen 
den här kvällen fick de därför aldrig komma 
tillbaka.

Under fikapausen slingrar sig 
en lång kö till Ahmed 
Ramis plats fram-
me vid vita 
tavlan. Ingen 
vill gå miste 
om att köpa 
hans antisemi-
tiska budskap till 
specialpris, alla 
tar chansen att få 
sina boktravar sig-
nerade av legendaren 
själv.

– Den här ska jag 
köpa till min pappa. Han 
har redan alla, men nu ska han få en 
ny uppsättning, säger en kille.

Jag småpratar med en ung kvinna, frågar 
henne vad hon tycker om föreläsningen. 
Hon säger att det är så mycket att ta in, att 
hon inte hängde med på allt men att hon fått 
med sig många nya kunskaper.

– Det här är sånt man inte får lära sig i 
skolan, säger hon.

Rami informerar sina åhörare om att det 
ligger i judarnas tradition att infiltrera. Det 
kan ske genom jobb, genom sex och ”på alla 
möjliga olika sätt”. Se bara på Sverigedemo-
kraterna, ett numera judestyrt parti, och det 
är samma sak med Front National i Frank-

rike och ja, till och med Putin är judestyrd, 
hävdar Rami. Jag känner hur det börjar skru-
va på sig i raderna bakom mig.

– Putin är ju EU-kritisk, hur går det ihop? 
utbrister någon.

Och det förklarar Rami, att Putins mamma 
var judinna och det är så att säga ingen slump 
att Israel aldrig kritiserar Ryssland. Därefter 
fortsätter han att ge exempel på ”judiska in-
filtratörer”, och publiken hjälper ivrigt till att 
fylla i med svenska namn. Rami har alltid 
varit duktig på att kartlägga kända personer 
med judiskt påbrå. År 2005 inkluderade Ra-
dio Islams publika kartläggning av svenska 
judar och ”andliga judar” (det vill säga per-
soner som anses gå judarnas ärenden) flera 
tusen namn.

Men det ivriga samspelet mellan Rami och 
hans åhörare i Bagarmossen stöter på patrull 
när de kommer in på Lasse Wilhelmson – en 
man som på Nordiska Motståndsrörelsens 
hemsida lyfts fram som en ”före detta judisk 
marxist”. Liksom Rami betraktas Wilhelm-
son av många högerextremister som en god 
allierad i kampen mot det ”judiska världsher-
raväldet”, och trots sitt judiska påbrå (som 
han sedan länge avsvurit sig) har han under 
det senaste året gästat en rad olika forum i 
den svenska vit makt-miljön för att elda på 
deras redan brinnande antisemitism.

När Rami avfärdar Lasse Wilhelmson som 
en ”judisk infiltratör” börjar det grymtas på 
sina håll i publiken. Wilhelmson har ju också 
varit här och föreläst, menar de, och då lät 
han oerhört övertygad i sin antisemitism. 

Men Rami bara skakar på huvudet 
och hävdar lite väl snabbt 

och lägligt att han 
faktiskt träffade 
Wilhelmson per-
sonligen alldeles 

nyligen och då hade 
denne minsann sagt 

att han var stolt över 
att vara jude.
– Det var inte vad han 

sa till oss, protesterar en 
man i mustasch.
 En diskussion om huru-

vida Lasse Wilhelmson är en 
stolt jude eller ej utbryter, och 

slutar med att Rami efter önskemål från 
publiken går med på att komma tillbaka och 
ta debatten med Wilhelmson – inför Nät-
verket. Om allt går enligt planerna kommer 
alltså en före detta jude och en muslim att 
ställa sig inför en vit makt-publik på hemlig 
plats och tävla om vem av dem som är mest 
antisemit.

Det hela framstår som bisarrt, men för den 
invigde är situationen snarast en begriplig del 
i ett större mönster, en spindelväv av allsköns 
udda allianser som förenas i bilden av den 
gemensamma fienden. Föraktet mot mus-
limer och flyktingar är lågt hängande frukt, 
sådant som SD-röstande ”bonderasister” 
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ägnar sig åt; ”de som tycker att 
man borde göra Mellanöstern 
till en McDonald’s-restaurang”. 
Men det där imponerar inte på 
högerextremisterna på Söder-
malm. ”Jag tycker att man borde 
låta araberna sköta sitt”, som en 
medlem i före detta Svenskarnas 
parti uttryckte det när jag förde 
Rami på tal.

Hatet har en hierarki, och 
toppen tycks för evigt vigd åt 
judarna. Så given är den, hierar-
kin, att två till synes naturliga 
fiender – islamisten och nazis-
ten – kan dela bröd och utbyta 
idéer i sin outtröttliga kamp mot 
det judiska folket och alla som 
tar dem i försvar. Inget hat är så 
gränsöverskridande som jude-
hatet.

”JUDEPOLETTEN HAR TRILLAT NER”
Några månader före kvällen 
i Bagarmossen möts ett gäng 
grabbar upp för att dricka öl och 
mjöd i en svenskägd källare i 
Gamla stan.

– Jag kommer ihåg när jag 
var på ett counterjihad-möte 
och Ingrid Carlqvist stod och 
snackade. Hon var helt besatt 
av muslimer. Hon gick på om is-
lam, islam, islam hela tiden. Det 
var så tröttsamt att jag reste mig 
och gick till baren och beställde 
en öl i stället, säger en av män-
nen.

Kvinnan han pratar om är se-
dan många år tillbaka verksam 
som journalist. I slutet av 90-ta-
let arbetade hon som nyhetschef 
på Kvällsposten och 2010 valdes 
hon in som vice ordförande i 
Publicistklubbens södra krets. 
Ett par år senare startade Ing-
rid Carlqvist den antimuslimska 
organisationen Tryckfrihets-
sällskapet och den rasistiska 
publikationen Dispatch Inter-
national, vilken distribuerades 
i massupplaga av Sverigedemo-
kraterna.

Därefter har Ingrid Carlqvist 
bland annat uttalat sig positivt 
om att samarbeta med NMR (i 
syfte att ”rädda Sverige från is-
lam”), ifrågasatt Förintelsen och 
inlett samarbeten med diverse 
högerextrema personer och or-
ganisationer.

Männen kring källarbordet 
nickar instämmande i diskus-
sionen kring Ingrid Carlqvists 
omvandling – hon är ”helt an-
norlunda nu”.

– Judepoletten har trillat ner, 
konstaterar någon och får be-
kräftelse i blickarna hos de an-
dra. 

Ingenting är viktigare än ”ju-
depoletten”. Att fokusera på in-
vandring och muslimer är att 
missa målet, det är att angripa 
symtomet av det bakomliggande 
problemet – judarna.

Islamkritiken är en  gateway 
drug  och judefrågan är sprutan 
i armen, the point of no return.

– När man väl vaknat och fat-
tat grejen med judarna, att det 
är de som styr, så finns det ingen 
återvändo, säger en äldre man 
till mig.

Han säger att det är en smärt-
sam process. Det är smärtsamt 
att inse att alla andra lever i en 
lögn. Jag känner igen hans be-
rättelse i andra versioner, från 
andra människor i samma miljö; 
de har alla ”vaknat”, alla har de 
blivit ”medvetna”. Transforma-
tionen har ett namn.

Att gå från omedveten till 
medveten är att bli ”rödpillrad”, 
en populärkulturell referens till 
filmen Matrix där karaktären 
Neo får välja mellan att anting-
en svälja det röda pillret och se 
världen som den verkligen är, 
eller ta det blå pillret och fort-
sätta leva i en illusion. Känslan 
av att vara invigd och rödpillrad 
är som råg i ryggen, och i de 
upplystas gemenskap följer inga 
krav på sunda argument.

Man bara vet.
Kanske är det, som nazisten 

intill mig sa, en smärtsam pro-
cess att vakna till liv. Men kan-

ske ännu viktigare 
är det något säreget 
t i l l f re dsstä l lande 
med att kunna vila 
i känslan av att ha 
förstått något som 
nästan ingen annan 
förstått. Att urskilja 
sig från majoriteten, 
att vara den som vå-
gar gå mot ström-
men, mot etablerade 
sanningar som det 
sovande folket å sin 
sida bara svalt, helt 
okritiskt. Med tiden 
tröttnar man på att 
umgås med sådana som sover. 
De gamla vännerna slutar att 
höra av sig, och man slutar att 
höra av sig till dem.

Att förneka Förintelsen öp-
pet är att tappa i trovärdighet, 
att främlingsförklara sig själv 
hos vanligt folk. Men den ut-
omstående som nyfiket fingrar 
på handtaget kan vara säker 
på att det står en hel armé be-
redd på andra sidan; redo att 
öppna dörren, dra med dig in i 
ett universum av antisemitiska 
konspirationsteorier, ett hav av 
hyllningar till Hitler; en värld 
där all ondska och olycka med 
några rejäla doser kreativitet går 
att härleda till judarna.

Den äldre mannen mitt emot 
mig säger att han har läst Mein 
Kampf 36 gånger. Han säger att 
Hitler var så fin, så karismatisk 
var han att rådjuren kom fram 
och åt ur hans hand. När Hitler 
var som fattigast såg han ändå 
alltid till att lägga fram en bit 

bröd på golvet, sedan låg han i 
sin säng och tittade med ”varm 
blick” på när en mus kom fram 
och åt upp den.

Här sker inga meningsfulla 
utbyten av åsikter, för alla tycker 
likadant. Det enda som sker är 
en förstärkning av den antise-
mitism som för alltid varit en 
bärande vägg i högerextremis-
ternas idébygge.

ETT HAT MED HIERARKI
I Bagarmossens Folkets hus sä-
ger Rami att Förintelsen är som 
en religion. Det går inte att ar-
gumentera med folk som tror på 
Förintelsen, de är irrationella. 
Det går inte att bemöta religion 
med vetenskapliga fakta. 

Det känns som tvärtomleken.
Det är något särskilt med 

antisemitismen, något närapå 
magiskt. Likt en odödlig giftorm 
slingrar den sig fram genom ti-
den, världen, vältrar sig obarm-
härtigt in över Europas olika 
tidsepoker.

Nazismen på 30-talet var inte 
början, inte slutet.  Det är en 
obruten kedja av pogromer och 
antisemitiskt motiverade mord; 
en del av Europas DNA, en ideo-
logi med alldeles för många al-
lierade. Därför kan en arabisk 
asylflykting stå och tala till fyr-
tio vit makt-anhängare. Därför 
spetsas deras öron när han talar. 
Därför är Ingrid Carlqvist ”helt 
annorlunda nu”.

För att alla extrema vägar förr 
eller senare tycks leda åt samma 
håll. För att hatet har en hierarki 
och för att toppen är för evigt 
vigd åt judarna.

Jenny Strindlöv
Journalist. 

Artikeln har tidigare publicerats  
i Expressen (Premium) 26/1 2019.

INGRID CARLQVIST: 
”TAR MIG RÄTTEN ATT KRITISERA”
– Som jag ser det är islam det 
stora problemet för Västvärlden. 
Men jag tar mig rätten att kritisera 
alla grupper eller enskilda männ-
iskor som hotar vårt land och vår 
kontinent, skriver Ingrid Carlqvist 
i ett mejl till Expressen.

Ett exempel på när hon gick 
till angrepp mot judar var, enligt 
Expo, vid ett seminarium i Göte-
borg vintern 2017.

– Det smärtar mig, tro mig, att 
behöva konstatera detta. Men de 
som gått i bräschen för Sveriges 
grymma förvandling till Absur-
distan är judar, sa Carlqvist enligt 
Expo.

AHMED RAMI: 
”VISSTE INTE ATT DET VAR 
HÖGEREXTREMISTER”

Expressen kontaktar Ahmed Rami 
angående föreläsningen i Bagar-
mossens Folkets hus.

– Ja, det stämmer att jag var 
där. Men jag visste inte att det 
var högerextremister som höll i 
det. De ville att jag skulle komma 
dit och berätta om vad jag tycker 
och tänker.

– Jag vet inte vilka de var, men 
jag skulle inte ha något problem 
med att berätta om jag visste. Jag 
är helt öppen med mina åsikter. 
Jag kan säga till dig nu att jag 
tycker att Hitler var en stor man, 
säger Ahmed Rami.
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Ahmed Rami intervjuas i den Beirutbaserade 
tv-kanalen Al Mayadeen, 2018. 
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EU-studie visar på ökad 
otrygghet bland Europas judar

I december 2018 publicerade FRA, EU:s 
byrå för grundläggande rättigheter, sin 
andra rapport om judars upplevelser och 
erfarenheter av antisemitism i Europa. Den 
första kom 2012. Undersökningen bygger 

på svar från över 16 000 självidentifierade judar 
(äldre än 16 år) i tolv EU-länder. Länderna upp-
skattas inrymma mer än 96 procent av Europas 
judiska befolkning. Från Sverige deltog fler än 1 
000 respondenter.

Enligt resultaten ser 85 % av samtliga svarande 
antisemitismen som ett stort problem och när-
mare 90 % som upplever att den ökat under de 
senaste 5 åren. Högst andelar återfinns i Frank-
rike, Polen, Tyskland och Belgien. Bland svenska 
respondenter är det 82 % som ser antisemitism 
som ett stort problem och 91 % som menar att 
den ökat, att jämföra med 60 respektive 80 % för 
5 år sedan.  

I samtliga länder pekar en stor majoritet, i 
snitt 89 % och i Sverige 81 %, på antisemitism 
på internet och i sociala medier som ett särskilt 
stort problem. Betydande andelar ser också anti-
judiska yttringar på gatan eller offentliga platser 
(Sverige 69 %), i medier och i det politiska livet 
liksom vandaliseringar av judiska byggnader eller 
begravningsplatser och antisemitisk graffiti som 
allvarliga problem i sina länder. 

30 % av de svenska respondenterna uppger att 
de utsatts för antisemitiska trakasserier under de 
senaste 12 månaderna och 40 % under de senaste 
fem åren. Störst andelar som anger att de utsatts 
för antisemitiska påhopp återfinns i Tyskland (41 
resp. 52 %) och Belgien (39 resp. 51 %). Lägst an-
delar finns i Storbritannien (25 resp. 34 %) och 
Ungern (23 resp. 35 %).  

24 % av samtliga svarande och 28 % av de svens-
ka respondenterna säger sig ha bevittnat hur andra 
judar utsatts för antisemitiska trakasserier under 
det senaste året. 20 % totalt och 19 % av de svenska 
respondenterna uppger att en familjemedlem ut-
satts för antijudiskt motiverade verbala eller fy-
siska angrepp under samma tidsperiod.

NÄR RESPONDENTERNA OMBADS att utifrån fasta 
svarskategorier identifiera gärningspersonerna 
bakom det allvarligaste fallet av antisemitiska 
trakasserier ser resultatet vad gäller eventuella 
politiska eller politisk-religiösa motiv olika ut i 

olika länder. I flera västeuropeiska länder, inklu-
sive Sverige, utgör ”någon med extrema islamiska 
åsikter” och ”någon med vänsterpolitiska åsikter” 
de största kategorierna. I Polen och Ungern utgör 
”någon med högerpolitiska åsikter” och ”någon 
med extrema kristna åsikter” de största katego-
rierna. I rapporten påpekas att undersökningen 
inte ger någon information om på vilka grunder 
respondenternas identifikation av gärningsper-
soner skett, varför endast begränsade slutsatser 
kan dras av dessa resultat.  

Nästan hälften av samtliga respondenter oroar 
sig för att de inom kommande år ska utsättas för 
verbala antisemitiska påhopp och 40 % för att 
de ska utsättas för våld. Störst andelar återfinns 
i Frankrike, Tyskland och Belgien. I Sverige är 
motsvarande andelar 39 respektive 27 %. 

Bland dem som bär eller uppvisar föremål eller 
symboler, till exempel kippa eller Davidsstjärna, 
som kan identifiera dem som judar är det 71 % av 
samtliga och 78 % av de svenska respondenterna 
som uppger att de åtminstone ibland undviker 
att bära dessa. Av dessa är det en stor andel som 
hänvisar till oro för sin egen säkerhet som skäl 
för detta. 

Mer än en tredjedel av samtliga svarande 
uppger att de under den senaste femårsperioden 
övervägt att utvandra på grund av de inte känner 
sig trygga som judar. Störst andelar finns i Tysk-
land, Frankrike, Belgien och Ungern. För Sverige 
är motsvarande andel 35 %.

Av de svenska respondenter som uppgav att 
de utsatts för antisemitiska trakasserier under de 
senaste fem åren uppgav 81 % att de inte hade 
anmält den allvarligaste incidenten till polisen 
eller någon annan organisation. 

STUDIENS RESULTAT ÄR oroväckande. De bekräftar 
bilden av antisemitismen som ett allvarligt pro-
blem i dagens Europa och pekar på att många 
judar upplever en ökad otrygghet. 

Som SKMA framhöll även när den första 
studien presenterades bör resultaten emellertid 
tolkas med försiktighet. Undersökningen, som 
genomfördes som en öppen webbenkät, bygger 
inte på ett statistiskt representativt slumpmäs-
sigt urval. Det är alltså svårt att veta hur repre-
sentativa de svar som erhållits är för de judiska 
minoriteterna i de deltagande länderna. Det finns 

dock anledning att 
tro, vilket också påpekas av forskare bakom rap-
porten, att de är representativa för respondenter 
som är engagerade i judiska församlingar och 
organisationer eller som är särskilt intresserade 
av frågan om antisemitism. Det är emellertid inte 
självklart positivt eftersom det riskerar att blåsa 
upp resultatet. 

En annan omständighet som bör beaktas är att 
det är svårt att fastslå vilka incidenter som har 
kategoriserats som antisemitiska. Det är respon-
denternas upplevelser som redovisas, inte någon 
”objektiv” sanning. Det är alltså inte klart varför 
vissa incidenter är att betrakta som antisemitiska, 
inte heller framgår vad som visar att antisemitis-
men ökat under senare år, vilket en majoritet av 
de som besvarat enkäten anser. 

I sammanhanget bör noteras att även medie-
rapportering och nätet torde påverka uppfatt-
ningarna om antisemitismens utbredning och 
tillväxt. Som vi påpekade i vår kommentar till 
2012 års FRA-rapport indikerar inte nödvän-
digtvis massmedial uppmärksamhet kring en 
företeelse som antisemitism en ökning och före-
komsten av näthat mot judar och det stora anta-
let antisemitiska sajter säger inte självklart något 
om antisemitismens utbredning. Det är mycket 
möjligt att respondenternas bild är korrekt, men 
rapporten tillåter inte slutsatsen att antisemitis-
men tilltagit. För att kunna konkludera det krävs 
andra typer av studier.

SKMA

ANTISEMITISM

En ny undersökning bekräftar bilden av antisemitismen som ett allvarligt 
problem i dagens Europa. Resultaten är oroväckande, men bör tolkas 
med försiktighet. 
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Enligt Turkiets president Recep Tayyip 
Erdogan och hans styrande elit finns 
en dold, destruktiv och konspirerande 
hand som outtröttligt arbetar mot den 
turkiska republiken. Vore det inte för 

detta hemliga nätverks intriger skulle Turkiet 
vara en ledande global makt. 

Vilka är dessa sinistra sammansvurna som i 
den dunkla skuggvärlden kring internationella 
företag, regeringar och transnationella organisa-
tioner konspirerar mot den turkiska republiken? 
Ni har redan gissat det: judar. Och den globala 
skräckfiguren George Soros är blott en av dem. 

Den 21 november pekade Erdogan ut George 
Soros som påstods stå bakom en konspiration 
mot den turkiska regeringen. Han gjorde det ge-
nom att hävda att den turkiske affärsmannen och 
filantropen Osman Kavala, som för tillfället sitter 
häktad i väntan på rättegång, arbetade för ”den 
kände ungerske juden George Soros”. 

Erdogan tillade att Soros ”är en man som har i 
uppdrag att splittra och slå sönder nationer. Han 
har så mycket pengar, och han använder dem 

på detta sätt”, inklusive, uppenbarligen, till att 
orkestrera demonstrationerna vid Geziparken 
2013, vilka riktade sig mot regeringens planer på 
att förstöra ett av Istanbuls sista grönområden 
och som utvecklades till en protest mot Erdogans 
alltmer auktoritära styre.

I Turkiet är antisemitiska konspirationsteorier 
inte bara närvarande, de är en oskiljbar del av re-
geringens ideologi.

2013 VAR DET många turkar som deltog i gatude-
monstrationer mot den förestående demole-
ringen av Geziparken. Ganska snart övergick 
demonstrationerna till omfattande protester som 
uttryckte missnöje med Erdogan och regerings-
partiet AKP.

Istället för att medge att inte alla i Turkiet var 
nöjda med regeringens politik påstod den dåva-
rande vice premiärministern Besir Atalay att de 
huvudsakliga organisatörerna bakom protesterna 
inte var turkar, utan judar runt om i världen. En 
av Erdogans chefsrådgivare var till och med så 
skamlös att han anklagade regeringens motstån-

dare för att värva soldater för judarna.
I ett uttalande som förbluffade både ekono-

miska och politiska analytiker anklagade Erdo-
gan demonstranterna i Geziparken för att vara 
provokatörer i tjänst hos ”räntelobbyn”, en grupp 
vars existens dittills varit okänd. Men som Efrat 
Aviv noterar i sin bok Antisemitism and Anti-
zionism in Turkey från 2017, dök en förklaring 

upp - i en tidning som ägdes av ingen mindre än 
president Erdogans svärson. 

VILKEN ÄR DEN föraktliga grupp som söker manipu-
lera Turkiets låneränta i syfte att profitera på och 
slå sönder den turkiska ekonomin? Ett nätverk av 
judiska finansmän som arbetar i maskopi med 
Opus Dei och Illuminati! 

Efter Gezidemonstrationerna namngav Er-
dogan det organ som bar ansvar för Turkiets 
problem och motgångar: ”Hjärnan” (”The Mas-
termind”). Några månader senare sände den re-
geringsvänliga tv-kanalen Haber en dokumentär 
som också bar titeln ”Hjärnan”.

Med hjälp av regeringsvänliga akademiker, 
journalister och andra ”sakkunniga” förklarade 
dokumentären att judiska sammansvärjningar är 
lika gamla som berättelsen om Moses, vars efter-
kommande, judarna, har eftersträvat världsher-
raväldet i 3 500 år.

Det var de som krossade det Osmanska riket 
och drev fram de islamiska styrenas undergång, 

Erdogan och myten om den 
judiska världskonspirationen 

A N T I S E M I T I S M  I T U R K I E T

I november 2018 påstod Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att George 
Soros stod bakom en sammansvärjning mot den turkiska regeringen. Uttalandet 
kommer knappast som en överraskning. I Turkiet är antisemitiska konspirations-
teorier en oskiljbar del av regeringens ideologi, skriver den brittiske forskaren 
och Turkietkännaren Simon A. Waldman.

Demonstration vid Geziparken i Istanbul 2013. Regeringen beskrev protesterna som ett verk av en judisk konspiration.
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och som fortsätter att smida ränker mot Turkiet 
och till och med manipulerar den amerikanska 
regeringen. 

Sedan dess har Erdogan återkommande nämnt 
”Hjärnan”. Eftersom den förklarande dokumentä-
ren (vid flera tillfällen) sänts av en tv-kanal som 
är honom underdånig är det tydligt att Erdogan 
varje gång han nämner ”Hjärnan” endast menar 
en sak: judar. 

HEMLIGA JUDISKA KONSPIRATIONER är en väsentlig del 
av den ideologi som präglar den politiska miljö 
ur vilken Erdogan och AKP trätt fram. 

Den islamiska rörelsen Milli Görüs (National 
Outlook) växte fram under 1970-talet. Centralt i 
Milli Görüs ideologi är en säregen form av antise-
mitism som riktar ett anklagande finger mot en-
dera judar eller Dönme (anhängare till 1600-tals-
kabbalisten Sabbatai Zvi, ”den falske messias”) 
och hävdar att dessa låg bakom det Osmanska 
väldets undergång och skapandet av ett sekulärt 
samhälle på dess förkolnade lämningar.

En sådan rörelse hade blivit blott en mager 
fotnot i antisemitismens obevekligt vidsträckta 
historia om det inte varit för framväxten av Isla-
miska välfärdspartiet, ett senare uttryck för Milli 
Görüs-traditionen. Under ledning av Necmettin 
Erbakan, en gammal politisk bråkstake av format, 
tog partiet regeringsmakten 1996 med Erbakan 
som premiärminister, men avsattes redan året 
därpå i en militärkupp.  

Erbakan var en vildsint antisemit av högsta 
kaliber som gillade att orera om judiska konspi-
rationer och garnerade anförandena med otäcka 
förolämpningar; judar som bakterier, den sortens 
utfall. 

SNABBSPOLNING FRAM TILL idag: Är det särskilt märk-
ligt att de intellektuella arvtagarna till detta så-
som vetenskap framställda dravel påstår att det 

finns en hemlig judisk sammansvärjning mot 
Turkiet? Och dravlet fortsätter att spridas, och 
det med full kraft.  

Erdogan har fällt vulgära antisemitiska utta-
landen (”Du är Israels avkomma!”, sade han till 
en person som hade modet att offentligt kriti-
sera honom.) Han har skamlöst fört fram kon-
spiratoriskt nonsens som att judiskt kapital står 
bakom New York Times, efter att den ledande 
dagstidningen kritiserat hans antidemokratiska 
agerande. 

Han försökte frånkänna omröstningen om 
självständighet i irakiska Kurdistan 2017 legi-
timitet genom att insinuera att omröstningen 
var ett resultat av judiska manipulationer. Med 
Erdogans ord: ”Ni har Frankrikes före detta ut-
rikesminister [Bernard Kouchner] på ena sidan, 
och en annan jude [Bernard-Henri Lévy] på den 
andra, som tillsammans samordnar spelet”. Sam-
tidigt antydde han att kurderna och Mossad har 
ett nära samarbete. 

Dagens ekonomiska kris i Turkiet, ett resultat 
av landets underskott i bytesbalansen, skulder i 
utländsk valuta, centralbankens bristande själv-
ständighet och presidentens motvilja mot räntor, 
har också skyllts på judar. 

När den turkiska liran föll mot dollarn i augusti 
hävdade Burhan Kuzu, medgrundare av AKP och 
parlamentsledamot fram till valet i juni 2018, att 
det var ”judiska bankirfamiljer” som bar ansvar 
för detta. Erdogan själv sade att det var samma 
människor som låg bakom kuppförsöket 2016 
som bar ansvar för valutakrisen. Vilka var de?

DEN MISSLYCKADE KUPPEN i juli 2016 genomfördes 
inte endast av en gülenistisk fraktion inom mili-
tären. Den var, enligt Erdogan-anhängare, en del 
av en större judisk konspiration. 

De påstår att Fethullah Gülen, den turkisk-
islamiske predikanten som befinner sig i exil i 

Pennsylvania och som är Turkiets fiende num-
mer ett, i själva verket är jude. Han är faktiskt en 
karaitisk jude, påstår Ersin Ramoglu, kolumnist 
på den regeringsvänliga dagstidningen Sabah, 
ekande Fuat Ugur, en annan journalist med sym-
patier för Erdogan. 

Tamer Korkmaz på den regeringsvänliga tid-
ningen Yeni Safak har förklarat att Gülen ingår i 
en sionistisk korsfararallians som söker förvandla 
Turkiet till en västlig koloni. Enligt Korkmaz är 
även den ärevördiga judiska organisationen B’nai 
Brith delaktig i komplotten. 

Påståenden av detta slag har fått uppbackning 
av andra kolumnister på ledande dagstidningar 
som Can Kemal på den regeringstrogna Yeni Soz, 
och från parlamentsledamöter för AKP som Or-
han Deligoz. 

Ur detta perspektiv är alltifrån Gülenrörelsens 
verksamhet, kaoset i Syrien och till och med IS 
agerande en komplott orkestrerad av den judiska 
”Hjärnan”, en buktalande marionettspelare, en ju-
disk Mefistofeles som söker bringa Turkiet på fall. 

Turkisk antisemitism är en grundpelare i det 
ideologiska tänkande som präglar president Er-
dogan, hans AKP-regering och deras sympati-
sörer. Pröva detta enkla test: Nästa gång du hör 
talas om en negativ  politisk eller ekonomisk ut-
veckling i Turkiet, håll utkik efter antisemitismen. 
Du lär inte missa den. 

Simon A. Waldman
Dr Simon A. Waldman är Visiting Fellow i 

Mellanösternstudier vid King’s College London och 
Mercator-IPC Fellow vid Istanbul Policy Center. 

Han är medförfattare till The New Turkey and Its 
Discontents (Oxford University Press, 2017). 

Artikeln publicerades ursprungligen i Haaretz 
12/12 2018. Översättning: Henrik Bachner och 

Stéphane Bruchfeld.

Recep Tayyip Erdogan. Måltavla för antisemitism: George Soros.
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”Antisemitiska 
konspirations-
teorier är en 
oskiljbar del 

av regeringens 
ideologi."
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Den internationella forskningen om 
den samtida antisemitismen har 
vuxit påtagligt under senare år. 
Mycket av den är inriktad på en-
skilda länder eller specifika aspek-

ter av problematiken, men då och då görs försök 
att ge en övergripande belysning av utvecklingen 
och analysera problem och stridsfrågor inom 
forskning och debatt. Ett nytt bidrag till den 
senare genren är den amerikanska historikern 
Deborah Lipstadts bok Antisemitism. Here and 
now (2019).

Lipstadt, som gästade Sverige i samband med 
Förintelsens minnesdag i januari, har publicerat 
en rad viktiga arbeten om det nazistiska folkmor-
det på Europas judar liksom om den propaganda 
som förnekar detta folkmord. För en större all-
mänhet är hon troligen mest känd genom den 
rättegång som ägde rum i London år 2000 sedan 
förintelseförnekaren David Irving stämt henne 
för förtal med hänvisning till att hon beskrivit 
honom som just en förintelseförnekare. Irving 
förlorade målet; domstolen slog fast att Lipstadts 
beskrivning av honom var korrekt.

Lipstadts bok är okonventionell så till vida att 
den är uppbyggd som en brevväxling mellan för-
fattaren och två frågvisa bekanta, en universitets-
professor och en student. De två brevvännerna 
är påhittade men för fram frågor och bekymrade 
funderingar som författaren mött under senare 
år. Upplägget är lätt irriterande (inte minst när 
de fingerade frågeställarna återkommande tackar 
Lipstadt för hennes utmärkta svar), men möjli-
gen bidrar den delvis personliga ton som präglar 
korrespondensen till att texten blir mer tillgäng-
lig och på så vis kan nå en bredare läsekrets än en 
traditionell akademisk framställning. 

LIPSTADT UTGÅR FRÅN sociologen Helen Feins defini-
tion av antisemitism som en ”bestående latent 
struktur av föreställningar fientliga mot judar som 
kollektiv”. Hon betonar den historiska kontinuite-
ten i den antijudiska tankevärlden. Antisemitis-
mens former förändras över tid, men de grund-

läggande tankefigurerna är desamma, menar hon.
Lipstadt argumenterar för att antisemitism i 

grunden inte handlar om  fientlighet mot något 
”främmande”, utan i huvudsak om föreställningar 
om judar som en ständigt verkande destruktiv 
kraft i världen. Det handlar om historiskt och 
kulturellt rotade föreställningar som fått global 
spridning och som förenats med olika ideologier. 
Antisemitismens fortlevnad och seghet har även 
att göra med dess funktion, den erbjuder en an-
vändbar ”förklaring” till alla typer av händelser: 
ekonomiska och politiska kriser, militära mot-
gångar och så vidare kan framställas som verk 
av en judisk konspiration. 

Boken redogör även för den etymologiska och 
politiska bakgrunden till ordet antisemitism. 
Det är tyvärr behövligt. Som Lipstadt påpekar 
förekommer i debatten inte sällan påståenden 
om att antisemitism skulle rikta sig mot ”se-
mitiska folk” liksom att araber omöjligen kan 
ge uttryck för antisemitism då de själva skulle 
vara ”semiter”. Detta är nonsens, slår hon fast. 
För det första finns inga ”semitiska folk”, endast 
semitiska språk. För det andra, även om vi låtsas 
att det skulle finnas en kategori som kallas ”se-
miter” så finns det inget som säger att individer 
som tillhör en specifik grupp inte kan bära på 
fördomar mot sin egen grupp. Det går alldeles 
utmärkt, och det finns rikligt med exempel som 
belägger detta. Och för det tredje, så har ordet 
antisemitism sedan det myntades i Tyskland på 
1870-talet endast avsett en enda sak: fördomar 
och hat mot judar.

LIPSTADT FÖRSÖKER SIG även på en klassificering av 
olika typer av antisemiter. Den första kategorin 
kallar hon extremister, varmed avses individer 
och grupper som sprider ett öppet, systematiskt 
hat mot judar. Till denna grupp räknar hon till 
exempel olika typer av högerextrema och vita 
nationaliströrelser i USA och på andra platser. I 
USA eftersträvar dessa grupper en homogen vit, 
kristen befolkning. Judar, muslimer, svarta och 
människor med latinamerikansk bakgrund ses 

som ett hot mot vita och måste avlägsnas. Den 
ideologiska kärnan utgörs av föreställningen om 
en judisk världskonspiration; den styr USA, vill 
underminera landets suveränitet och inrätta en 
”världsregering”, kontrollerad av judar. 

Till denna kategori räknas även den sk alt-
right-rörelsen. Lipstadt menar att de företrä-
der samma ideologi som andra högerradikala 
rörelser, men paketerar sitt budskap så att det 
framstår som något mindre extremt och är skick-
liga på att använda sociala medier. Än viktigare, 
framhåller hon, är att de lyckats etablera en 
koppling till president Trump och delar av hans 
administration. Presidenten och andra i hans 
närhet har retweetat deras kommentarer, memer 
och filmer, och har med hjälp av ”hundvissling-
ar” – kodspråk som är lätt igenkännbart för dem 
som är införstådda – frammanat föreställningar 
om judisk-globalistiska konspirationer. I likhet 
med många andra forskare och observatörer me-
nar Lipstadt att detta har förstärkt den högerex-
trema rörelsen och legitimerat dess retorik och 
propaganda i amerikansk politisk debatt.

Som en följd av detta inordnas Trump i ka-
tegorin antisemitiska ”enablers”, de som under-
blåser och möjliggör för antijudiska budskap att 
spridas och bli en del av den politiska mittfåran. 
Dessa återfinns både till höger och vänster, på-
minner Lipstadt. Ett exempel på det senare är 
den brittiske Labourledaren Jeremy Corbyn. 
Trump och Corbyn är ”direkt ansvariga för le-
gitimeringen av explicit fientlighet mot judar”, 
menar Lipstadt, och ger en lång rad exempel på 
hur dessa båda politiker försvarat och appellerat 
till antisemitiska uppfattningar och grupper.

Den hållning till antisemitism som plågat La-
bour under Corbyn reflekterar en bredare pro-
blematik som finns inom delar av den politiska 
vänstern, skriver Lipstadt. Antisemitism miss-
förstås, ignoreras eller omgestaltas till ”kritik” 
av förtryck genom ett tankeschema som säger 
att judar är en del av en vit, privilegierad elit och 
därför omöjligen kan utgöra offer för rasism. Uti-
från en världsbild präglad av en specifik form av 

Läget är allvarligt, men det är 
inte 1930-talet i repris
I sin nya bok Antisemitism. Here and Now ger historikern Deborah Lipstadt  
en fyllig beskrivning av samtida antijudiska strömningar i Europa och USA.  
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”anti-imperialism” ses judar i Israel som ”västliga 
imperialister” varför judehat i en antisionistisk 
eller islamistisk inramning kan rationaliseras 
som ett legitimt svar på ”västlig imperialism”. 

Andra kategorier Lipstadt diskuterar är ”sa-
longsantisemiter” (”dinner party antisemites”) 
och ”aningslösa antisemiter”. I det första fallet re-
fereras till personer som förmedlar fördomar och 
förakt genom antydningar och andra mer subtila 
grepp, gärna i kombination med hänvisningar till 
”judiska vänner”. I det senare till personer som 
inte bärs av motvilja men som omedvetet repro-
ducerar en stereotyp bild av judar.

LIPSTADTS TAXONOMI HAR sina poänger, men grän-
serna mellan kategorierna blir flytande. Och 
försök att strukturera en komplex, mångdimen-
sionell företeelse som antisemitism i termer av 
”antisemiter” har sina begränsningar, i synnerhet 
som begreppet används på ett oprecist sätt. Få 
torde invända mot att personer som ger uttryck 
för en konsekvent och hatisk inställning till judar 
benämns antisemiter, men när beteckningen till-
lämpas på någon som oreflekterat och utan illa-
sinnade avsikter återger en antisemitisk schablon 
blir det svårare att följa med. 

Lipstadt har emellertid rätt i att den konti-
nuerliga reproduktionen – omedveten eller 
ej – av antisemitiska tankefigurer i vardagliga 
sammanhang spelar en avgörande roll för att 
hålla idétraditionen vid liv och föra den vidare 
till nya generationer. Och hon har rätt i att det 
i regel är samma antisemitiska föreställningar 
som återkommer, oavsett om det handlar om 
orerande extremister eller verserade middags-
gäster: pengar, makt och konspiratoriska fanta-
sier om kontroll. 

Boken ger en fyllig beskrivning av utveckling-
en i Europa och USA under senare decennier. 
Den belyser hatpropagandan från högerradikala 
och islamistiska grupper liksom de antisemitiska 
tendenser som kan iakttas i vissa vänsterextrema 
miljöer. Den visar hur antalet rapporterade hat-
brott mot judar ökat i flera länder. Särskilt all-

varlig är situationen i Frankrike där även en rad 
antisemitiskt och islamistiskt motiverade mord 
och terrorattentat ägt rum. 

Lipstadt framhåller antisemitismens utbred-
ning inom befolkningsgrupper med muslimsk 
identitet eller med rötter i Mellanöstern och 
Nordafrika som ett allvarligt problem. Och hon 
varnar med rätta för förklaringar som reducerar 
och rationaliserar denna problematik som en 
konsekvens av Israel-Palestinakonflikten. Attity-
derna har framför allt att göra med påverkan från 
en politisk kultur där judehat är normaliserat, 
påpekar hon. Men hon varnar 
också på goda grunder för försök 
att exploatera denna fråga för att 
demonisera muslimer, vilket är 
vanligt förekommande i höger-
populistiska sammanhang. 

BOKEN BESKRIVER ÄVEN högerna-
tionalismens framgångar i Cen-
tral- och Östeuropa och hur 
ledande politiker i flera länder 
underblåser xenofobi, muslim-
fientlighet, historierevisionism 
och antisemitism. Särskild upp-
märksamhet ägnas den unger-
ske premiärministern Viktor 
Orbans antisemitiskt färgade 
hatkampanjer mot finansmannen och filantro-
pen George Soros liksom de ungerska och polska 
regeringarnas försök att skriva om och försköna 
sina länders historia under Förintelsen. 

Lipstadt analyserar i detta sammanhang även 
den allians som uppstått mellan Israels höger-
nationalistiska regering och de polska och ung-
erska regeringarna. Hon menar att det främst 
är realpolitiska överväganden som fått Israels 
premiärminister Benjamin Netanyahu att överse 
med och förneka antisemitism och, när det gäl-
ler den polska regeringen, sanktionera en för-
vanskad bild av icke-judiska polackers agerande 
under Förintelsen, att det är ett pris han är villig 
att betala för att få stöd för sin politik i EU och 

FN. Det ligger nog mycket i detta, men möjligen 
underskattar Lipstadt de ideologiska överlapp-
ningar – framför allt föraktet för den liberala 
demokratin – som finns mellan dessa regeringar.

När det gäller gränsdragningen mellan in-
ställningar till Israel och antisemitism betonar 
Lipstadt att en tydlig skillnad måste göras mel-
lan kritik av Israels politik å ena sidan och de-
monisering och krav på Israels upphävande å 
den andra. Hon för en intressant diskussion om 
vad hon kallar ”soft-core denial”, dvs den typ av 
retorik som likställer Israel med Nazityskland 

och israelisk politik med folk-
mordet på Europas judar, och 
den sk BDS-rörelsens mål och 
metoder. 

DEN ÖVERGRIPANDE BILD Lipstadt 
tecknar är utan tvekan dyster. 
Men hon avvisar alarmism och 
de analogier mellan utvecklingen 
i dagens Europa och 1930-talets 
Tyskland som ibland förekom-
mer i debatten. ”Ingenting av det 
vi idag bevittnar kan på något 
sätt liknas vid det endemiska hat 
och den förföljelse tyska och öst-
errikiska judar utsattes för åren 
före andra världskriget”, skriver 

hon. Lipstadt påminner också om att antisemi-
tismen på många håll möter motreaktioner. 

För den som nära följer forskning och de-
batt om den samtida antisemitismen erbjuder 
Lipstadts beskrivning och analyser av utveck-
lingen kanske inte så mycket nytt, men boken 
torde kunna fungera som en god introduktion 
till ämnet. Och även för läsare som är bekanta 
med frågan stimulerar den till reflektion över 
hur problematiska yttringar i gråzonen mellan 
politisk kritik och fördomar kan och bör förstås 
och bemötas.

Henrik Bachner
Idéhistoriker och styrelsemedlem i SKMA.

Deborah Lipstadt.

FO
TO

 K
A

R
L 

G
A

B
O

R



svenska
kommittén

mot
antisemitism12

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Anna Hagwall tvingades 
snabbt lämna alla sina uppdrag i oktober 2016 sedan hon i ett 
mail till Aftonbladet och i en följande intervju uttalat att pressen 
i Sverige styrs av judarna. Bakgrunden var den riksdagsmotion 
som hon lämnat in, om ägarkoncentrationen inom pressen. SD:s 

gruppledare Mattias Karlsson motiverade uteslutningen med hänvisning 
till Hagwalls tydligt demonstrerade antisemitism.

Det var en ofrånkomlig utveckling. Sverigedemokraterna kan inte ge 
synlig plats i riksdagsgruppen åt personer som ger uttryck för klassiska 
antisemitiska schabloner. Ändå måste man väl anta att Hagwalls motion 
passerat någon form av intern granskning –  SD anses ju allmänt vara ett 
mycket toppstyrt parti.

Hur som helst så var motionen ett uttryck för attityder som obestrid-
ligen finns på flera håll inom Sverigedemokraterna. Den bästa samman-
fattningen av partiets hållning är antagligen att SD uppvisar ”en flexibel 
attityd till antisemitism”, som saken formulerats av SKMA.

Anna Hagwall var aldrig någon viktig person 
inom SD – och därför också lätt att kasta ut. 
En som har betydligt större betydelse, både för 
den praktiska politiken och för den idéutveck-
ling som skett sedan Jimmie Åkessons grupp tog 
över ledningen 2005, är partisekreteraren Richard 
Jomshof.

Jomshof intervjuades den 9 april 2015 av Ex-
pressens Jens Liljestrand, som frågade om parti-
sekreteraren ansåg att det var ett problem att det 
finns en judisk minoritet i Sverige, med rabbiner, 
synagogor och judiska skolor. Svaret var nej – ”jag 
har aldrig sett det som ett problem eftersom den 
judiska gruppen är så pass liten.” Jomshof fortsatte: 
”Hade vi bara haft 20 000 muslimer här hade jag 
antagligen inte tyckt att det var ett problem heller. 
Sen värderar jag som sagt religioner olika. Jag tyck-
er att judendomen är en bättre religion än islam.”

VANLIGA POLITIKER SKULLE knappast uttala sig på det 
sättet om olika religioners innehåll. Men det verk-
ligt anmärkningsvärda är naturligtvis Jomshofs 
uppfattning att huvudproblemet med islam är att 
muslimerna är så många fler än judarna. Detta kan 
bara betyda att judarna får existera i Sverige som 

minoritet så länge som de är relativt få. Skulle antalet öka så skulle SD och 
dess partisekreterare se det som ett problem.

Överfört från inställningen till islam och muslimer så skulle vi i så fall, 
i konsekvensens namn, också kunna vänta oss debattinlägg där judendo-
men beskrivs som ”vårt största utländska hot sedan andra världskriget” 
(Jimmie Åkessons formulering om islam i Aftonbladet 19/10 2009) liksom 
reklamfilmer där judiska kvinnor med barnvagnar och Davidsstjärnor kör 
över och förbi ”svenska” pensionärer med rullatorer.

JOMSHOFS FÖRETRÄDARE SOM partisekreterare, Björn Söder, har uttryckt en 
hållning som är flexibel i en annan bemärkelse. Utgångspunkten är den 
föreställning om ”folket” eller ”nationen” som framstår som den centrala 
i Sverigedemokraternas ideologi och världsbild. Söder utvecklade temat 
vid partiets eftervalskonferens 2014 och därefter i en DN-intervju med 
Niklas Orrenius 15/12. Samma resonemang utvecklades på nytt av Söder 
sommaren 2018.

”Folket” eller ”nationen” är för SD:s tänkare nå-
got helt annat än begreppet ”svenska medborgare”. 
Det handlar dock inte längre om en uttrycklig 
”etno-nationalism”. Vem som tillhör det svenska 
folket eller den svenska nationen avgörs i stället 
av vilken ”identitet” man anser sig ha – eller anses 
ha av andra.

Identiteten bestäms i sin tur av opreciserade 
ting som ”kultur”, religion, traditioner, vanor och 
till och med ”kroppsspråk” och ”rörelsemönster” 
(i en jämförelse av Mattias Karlsson i DN 9/11 
2014 mellan fotbollsspelarna Zlatan Ibrahimovic 
och Henrik Larsson). Men samtidigt innehåller 
partiets principprogram alltjämt ett kodbegrepp, 
nämligen uttrycket ”essens”, som ger utrymme för 
traditionellt rastänkande: ”Det finns dock också 
en nedärvd essens hos varje människa … Delar av 
denna essens är gemensam för de flesta människor 
och annat är unikt för vissa grupper …”

Man kan eller vill alltså inte helt överge de före-
ställningar som traditionellt frodats inom partiet. 
Men den ”kulturnationalistiska” begreppsappara-
ten, sådan den införts av gruppen kring Åkesson, 
gör det möjligt för SD att hävda att man övergett 
rasismen för att i stället förespråka något som 

I sin uppmärksammade bok Den farliga mångfalden. 
Om Sverigedemokraternas världsbild (2018) analyserade 
Håkan Holmberg SD:s samhälls- och människosyn. Här 
belyser han hur partiets uppfattningar om ”svenskhet” 
och ”nationen”, men även traditionella antisemitiska 
föreställningar, färgar synen på den judiska minoriteten. 

Håkan Holmberg.
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man kallar för ”öppen svenskhet”. Vem som 
är svensk eller inte svensk ska ju inte längre 
vara en fråga om ”ras” utan om ”kultur” och 
det är därmed möjligt för var och en, oavsett 
bakgrund, att tillägna sig och träda in i den 
svenska kulturgemenskapen. Men – då måste 
man samtidigt lämna alla andra kulturella 
identiteter bakom sig.

Enligt SD kan man alltså inte vara både 
svensk och jude, svensk och kurd eller svensk 
och något annat – man måste välja. Enligt Sö-
der måste det också råda konsensus om vilka 
som tillhör nationen för att demokratin ska 
fungera. Utan skymten av något belägg häv-
dade han så att de flesta med judisk bakgrund 
som blivit svenskar har ”lämnat sin judiska 
identitet”. De som till äventyrs inte har gjort 
det kan dock ändå få vara svenska medborgare, 
även om de alltså inte kan tillhöra ”nationen” – 
förmodligen för att de är så pass få.

Generöst? Knappast. Kärnan i resonemang-
et är ju att vi inte bestämmer själva vilka vi är 
– det gör Partiet, SD, som om man får tillträde 
till den politiska makten när som helst kan be-
stämma att en viss grupp ska anses stå utanför 
”nationen” – och kanske inte heller får räknas 
som medborgare.

DET GÅR DOCK att spåra en distinktion mellan hur 
man inom SD kan se på judar och hur man 
ser på muslimer. Islamofobin relaterar direkt 
till invandringen och till de ekonomiska och 
andra påfrestningar som denna sägs medföra. Islam ses som en hotfull 
religion som på ett självklart sätt identifieras med de mest extrema fun-
damentalisternas uppfattningar och många inom partiet sprider som en 
självklarhet föreställningen att muslimer som kollektiv medverkar i en 
hemlig plan för att förändra befolkningssammansättning och kulturmöns-
ter i den ”kristna” världen.

Judar uppfattas inte på samma sätt som ett demografiskt eller ekono-
miskt hot. Snarare handlar misstänkliggörandet av judar om att de ses som 
ett främmande element som har ett destruktivt inflytande på nationens 
sammanhållning genom att vara vägröjare för ”mångkultur”, invandring 
(av muslimer) och ”globalism”, liksom för feminism, rättigheter för HBTQ-
personer med mera.  Sådana påståenden, tillsammans med förnekanden av 
Förintelsen och traditionella påståenden om judisk kontroll över medier, 
politik och finansvärld, dyker gång på gång upp i inlägg av Sverigede-
mokratiska lokalpolitiker på sociala medier (se t ex den genomgång som 
gjordes av Expo och Expressen 31/8 2018).

Sättet att definiera människor med hänvisning till SD:s uppfattning om 
deras ”etniska grupp” går igen också i Anna Hagwalls motion om press-
sen. Hon föreställde sig uttryckligen att en bestämd person (!) som hon 
kallade för Bonnier kontrollerar landsortspressen och dessutom uppbär 
presstöd för detta. Hennes slutsats var: ”Låt de små bonnierska tidningarna 
i landsorten gå under. Ingen familj, etnisk grupp eller företag ska tillåtas 
kontrollera mer än 5 procent av medierna.” 

    Att familjen Bonnier har stora intressen i svenska medier (när Hag-
walls motion lades fram dock inte i några små landsortstidningar) för-
vandlades alltså till att en ”etnisk grupp”, det vill säga judarna, kontrol-

lerar pressen. I februari 2019 meddelades att 
Bonnierkoncernen och den norska lokaltid-
ningskoncernen Amedia köper större delen av 
Mittmedia med ett stort antal lokala tidningar 
i mellersta och norra Sverige. Inget av detta gör 
dock Hagwalls fantasier om etniska gruppers 
kontroll över pressen ett dugg rimligare.

UTPEKANDET AV ”BONNIER” påminner om demoni-
seringen av den ungersk-judiske finansmannen 
och filantropen George Soros som i flera år va-
rit ett huvudnummer för regeringen i Ungern 
och som tagits upp av högerpopulister i en rad 
andra länder. Ett svenskt uttryck för detta är 
Kent Ekeroths inlägg i riksdagens utrikesdebatt 
i februari 2018. Att kampanjen mot Soros har 
stora likheter med traditionella kampanjer mot 
”judiskt inflytande” vill Ekeroth dock inte kän-
nas vid (inlägg i UNT 21/2).

Också det är väl en sorts flexibilitet. Och 
kanske kan man också använda detta ord om 
hur ledande företrädare för SD försöker vända 
ut och in på välkända sammanhang. Antisemi-
tiska våldsdåd som begåtts av invandrare från 
muslimska länder fördöms, samtidigt som 
man försöker skapa intrycket att antisemitism 
i stort sett inte förekommit i Sverige tidigare. 
För att kunna komma åt den muslimska mino-
riteten bagatelliserar man hat och förföljelse 
av den judiska minoriteten (Björn Söder på 
Facebook i december 2017).

DET MEST UPPSEENDEVÄCKANDE bidraget i denna genre är nog hur partiets ti-
digare stabschef i riksdagen, Linus Bylund, försökte förklara November-
pogromen (Kristallnatten) 1938 med hänvisning till ”PK”, den politiska 
korrektheten. I ett inlägg på Twitter 12/2 2016 beskrev han ”massinvand-
ringsförespråkarna” som ansvariga. Det var ”PK som krossade butiksföns-
ter under kristallnatten”.

Bylund låtsas inte veta något om nazistregimens planering av pogromen. 
I stället framstår denna som en konsekvens av att det tyska folket fick 
nog av judarnas inflytande och gav sig på enskilda judar, synagogor och 
judiskägda butiker överallt i Tyskland. Så går det – vill Bylund säga – när 
”massinvandringsförespråkarna”, de som låtit judar invandra till Tyskland, 
får som de vill.

I verkligheten fanns i Tyskland en stor och etablerad judisk befolkning 
sedan tidig medeltid. Pogromerna i Ryssland från 1880-talet och framåt 
utlöste en stor judisk emigration, men Tyskland var snarare transitland 
än slutmål. Under första världskriget ledde dock tvångsrekrytering till 
rustningsindustrin och inflöde av krigsfångar till en kraftig ökning av 
antalet judar och 1917 förbjöd den kejserliga regimen judisk invandring 
till Tyskland. Tidens antisemitiska propaganda talade om ”gräshopps-
svärmar”. Bylund talar om ”massinvandring”. Vad han helt uppenbart 
menar är att de som låtit judar bo och leva i Tyskland är de som bär 
ansvaret för våldet 1938.

Håkan Holmberg
Fil dr i historia, tidigare politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning, 

ordförande för SKMA under 1990-talet. Författare till Den farliga 
mångfalden. Om Sverigedemokraternas världsbild, Premiss förlag 2018.

”Det går att spåra en 
distinktion mellan hur 

man inom SD kan se på 
judar och hur man ser 

på muslimer.”
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SKMA kritiserade 
V i Lindesberg och Arboga 

Att delar av den yttersta vänstern i 
namn av ”anti-imperialism” stö-
der auktoritära regimer är inget 
nytt. Inte heller att dessa ställ-
ningstaganden i vissa fall kan 

rymma konspirationsteorier med antisemitiska 
undertoner. Inte sällan handlar det då om bilder 
av hur ”USA-imperialismen” med ”Israel” som 
bödel eller motor undergräver de favoriserade 
regimerna och sår död och förödelse runt om i 
världen.

Dessa bilder är besläktade med den sovjetiska 
”antisionistiska” propagandan under efterkrigs-
tiden, enligt vilken ”världssionismen” – ett an-
nat ord för ”den judiska världskonspirationen” 
– sammansmält med eller tagit kontroll över 
”USA-imperialismen” och utgjorde en huvud-
fiende till de socialistiska staterna och ”tredje 
världens folk”.

Under senare tid har till exempel en teckning/
meme cirkulerat i sociala medier som visar hur 
liemannen draperad i den amerikanska flaggan 
men med den israeliska flaggan på liebladet drar 
runt i världen och skördar död och förintelse. 
Som ”USA-imperialismens” mordvapen påstås 
Israel ligga bakom krigen i Irak, Libyen, Syrien 
och Ukraina. I bilden knackar den israelisk-ame-
rikanska dödsängeln nu även på Venezuelas dörr.

SÄRSKILT OROVÄCKANDE ÄR det när denna typ av 
demoniserande konspirationsteorier ventileras 
av företrädare för etablerade politiska partier. 
Bilden i fråga har nyligen delats av t.ex. en orga-
nisation knuten till det tyska vänsterpartiet Die 
Linke och av ordföranden för brittiska Green 
Party, Amelia Womack. I båda fallen har den 
plockats bort efter kritik. Womack förklarade 
att hon först trodde att teckningen satiriserade 

amerikansk imperialism, men hade nu insett att 
så inte var fallet: ”den var i själva verket antise-
mitisk och jag ber helhjärtat om ursäkt för att 
ha tweetat den”, skrev hon.

I Sverige har bilden delats av bland annat Vän-
sterpartiet i Arboga och Lindesberg. Den 2 fe-
bruari lades den ut på deras Facebooksidor. Efter 
att SKMA kritiserat agerandet, en kritik som även 
uppmärksammades av SVT Nyheter 5/2, tog V-
avdelningarna på de båda orterna bort bilden. 

SKMA välkomnade detta, men påpekade att 
de ansvariga även borde ha förklarat sitt agerande 
för sina följare. Till SVT sade en talesperson för 
V i Arboga att bilden togs bort ”eftersom den 
påstods vara antisemitisk”. Det är tyvärr inte ett 
uttalande som bringar klarhet i hur de som delat 
bilden uppfattar den. 

SKMA

DEMONISERANDE KONSPIRATIONSTEORI

ANTISEMITISM – DÅ OCH NU
Antisemitism – då och nu är ett kostnadsfritt digitalt informations- och undervisningsmaterial som ger elever, lärare 
och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag. 
Materialet har tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia. 
Du hittar det på antisemitismdaochnu.se
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ELEV- OCH STUDIERESOR
VÅREN
Det regeringsstödda utbildningsprojektet för 
högstadieelever om Förintelsen, antisemitism 
och rasism fortsätter. Under vårterminen del-
tar elever och lärare från Umeå, Hörnefors, 
Göteborg, Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Lu-
leå. Under ca 10–11 dagar studeras antisemi-
tism och rasism i ett historiskt och samtida 
perspektiv under ledning av Niclas Blom och 
Jonatan Macznik från SKMA. I Polen studeras 
Förintelsen och dess konsekvenser under led-
ning av SKMA:s guider Lena Jersenius, Lillemor 
Bodman och Carina Söderberg. Medföljande: 
Nafih Mawlood. Totalt under detta skolår be-
räknas 252 elever och över 70 lärare utbildas 
inom projektet. 

MARS
Studieresor till Förintelsens platser i Polen: 4-7 
mars guidade Marie Sterling en grupp konfir-
mander från Söderhamn. 18 – 22 mars guidade 
Callie Carning högstadieelever från Luleå och 
Skellefteå. 19-23 mars guidade Ewa Andersson 

en grupp elever och lärare från Hulebäcks-
gymnasiet, Härryda kommun.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
28 JANUARI
Jonatan Macznik föreläste om sin farmors 
vittnesmål från Förintelsen för 800 elever vid 
Bromma gymnasium.

30 JANUARI
Jonatan Macznik föreläste om Förintelsen och 
nutida antisemitism för samtliga gymnasie-
elever i Mjölby kommun. 

1–2 FEBRUARI
Uppföljande seminarium för de lärare och 
journalister som deltagit i SKMA:s fortbild-
ningsresa till Förintelsens platser. Föreläsare 
var Henrik Bachner, Stéphane Bruchfeld och 
Kristian Gerner. Lena Jersenius och Niclas 
Blom presenterade de nyligen framtagna ut-
bildningsmaterialen Antisemitism då och nu 
samt Eternal Echoes. 

5 MARS
Stéphane Bruchfeld föreläste om Förintelsen 
och Henrik Bachner om samtida antisemitism 
på en lärarfortbildningsdag i Ängelholm. Ca 
50 lärare deltog.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
27 JANUARI
Förintelsens minnesdag: SKMA var medar-
rangörer vid minnesstunden i Stora Synagogan 
i Stockholm. Svante Weyler talade vid minnes-
stunden i Judiska församlingen i Helsingborg.

28 JANUARI
Lena Jersenius föreläste om SKMA:s verk-
samhet för Seniorklubben vid Judiska försam-
lingen.

28 FEBRUARI
Evan Bernstein, Director vid Anti-Defamation 
League i New York/New Jersey medverkade i 
ett samtal om nutida antisemitism. Arrange-
manget anordnades av Judiska församlingen, 
SKMA och Judisk Krönika.  

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

Narvavägen 13-17, historiska.se

FÖRINTELSENS SISTA VITTNEN

SPEAKING 
MEMORIES

Pågår till 1 sep på  
Historiska museet
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Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

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

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

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

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne

Helsingborg
info@jfns.se

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

Mycket välkommen till 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
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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 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!
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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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?

Analysverktyg
vid

• coachning

• grupputveckling

• individutveckling

• ledarutveckling

• medarbetarsamtal

• omorganisation

• rekrytering

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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