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Vid en demonstration mot 
Israel i Helsingborg i juli 
2017, anordnad av Svensk-
Palestinska centret i Hel-

singborg, framträdde imamen Samir 
El Rifai. I ett anförande betecknade El 
Rifai judar som ”apors och svins av-
komma” och beskrev dem som mus-
limernas eviga fiender, som förrädare 
som ständigt konspirerar för att under-
minera islam.

Uttalandena, som uppmärksammades 
och fördömdes av SKMA, anmäldes för 
hets mot folkgrupp av bl.a. Judiska för-
samlingen i nordvästra Skåne. I maj i år 
väcktes åtal. Den 2 september dömdes El Rifai av Hel-
singborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp. 

Under rättegången hävdade El Rifai att han med utta-
landet om judarna som ”apors och svins avkomma” syftat 
på den israeliska regeringen, men tingsrätten anser att 
det är klarlagt att missaktningen riktades mot judar. El 
Rifai är tidigare ostraffad, påföljden blev villkorlig dom 

och 3 000 kronor i böter.
En företrädare för Judiska församlingen i nordvästra 

Skåne sade till SVT att de är tacksamma över domslutet.
– Det är tillfredsställande att det är i mål och vi anser 

att man tagit det här på största allvar. Det är en viktig 
signal och markering från samhället att man inte kan stå 
och säga sådana här saker.

vid ett högerextremt, antise-
mitiskt och rasistiskt attentat i 
tyska Halle den 9/10 dödades 
två personer. Huvudmålet för 
attacken var stadens synagoga, 
där firandet av Jom Kippur på-
gick. Ett stort antal personer be-
fann sig i byggnaden. Gärnings-
mannen lyckades emellertid 
inte forcera synagogans dörrar. 
Han sköt ihjäl en förbipasse-
rande kvinna och en person i 
en kebabrestaurang. Mannen 
greps senare av polis. 

Ett sk ”manifest” som tros 
komma från gärningsmannen 
publicerades på Internet inför 
attacken. Texten genomsyras av 
antisemitism. Huvudmålet med 
attacken sägs vara att “döda ju-

dar”, vilka påstås styra den tyska 
regeringen. 

I likhet med den högerextre-
me terroristen bakom attacken 
mot moskéerna i Christchurch i 
Nya Zeeland i mars i år filmade 
och streamade gärningsman-
nen attacken. I inspelningen 
förnekar han Förintelsen och 
påstår att feminismen ligger 
bakom de sjunkande födelse-
talen i väst vilket använts för 
att befrämja ”massinvandring” 
och att ”roten till alla dessa pro-
blem är juden”. Denna typ av 
konspirationsteorier är centrala 
i högerextrem propaganda och 
har inspirerat till flera terrordåd 
mot judar, muslimer och andra 
under senare år.
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Selektiv 
antisemitism 
”Antisemitismen 
har förändrats i 
grunden... Den 
har blivit selektiv 
eftersom ingen 
idag vill uppfat-
tas som antise-
mitisk, med un-
dantag för små 
öppet nazistiska 
eller islamistiska 
ytterlighetsgrup-
per. På det stora 
hela handlar 
antisemitismen 
idag om icke-ju-
dar och sorgligt 
nog även en del 
judar som avskyr 
endast de judar 
vars politiska 
åsikter de ogillar 
och som de till-
skriver antisemi-
tiska egenskaper. 
[...] Det gamla, 
reflexmässiga 
försvaret ‘några 
av mina bästa 
vänner är judar’ 
har i de sociala 
mediernas tide-
varv utvecklats 
till ‘många äkta 
judar håller med 
mig. Se här, jag 
retweetar dem.’”

Anshel Pfeffer
Haaretz 23/8 2019

Imam dömd för hets 

HÖGEREXTREM TERROR  
I HALLE, TYSKLAND
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Judehat under Davis Cup
I samband med att Sverige mötte Israel i ten-
nisturneringen Davis Cup i Stockholm i sep-
tember klottrades antisemitiska slagord vid 
Kungliga Tennishallen. Vid flera platser hade 
budskapet ”Holocaust is fake” (”Förintelsen är 
en bluff”) sprejats. Polisen utreder skadegörel-
sen som hets mot folkgrupp. 

Antisemitisk propaganda vid Kungliga Tennishallen.
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I skrivande stund pågår rättegången mot sexton medlemmar 
i Nordiska motståndsrörelsen som står åtalade för våldsamt 
upplopp och hets mot folkgrupp i samband med Bokmässan 
2017. Utgången kommer att ha avgörande betydelse för det 
svenska rättsväsendets tolkning av framför allt lagen om hets 

mot folkgrupp. 
I debatten då hävdade många, inklusive jag själv, att polisen varit 

alltför ovillig att med stöd av lagen ingripa 
mot NMR:s uniformerade uppträdande. Jag 
ansåg och anser fortfarande att en grupp 
som öppet ansluter sig till nazismens idéer 
redan därigenom gör sig skyldig till hets mot 
folkgrupp, och det är med tillfredsställelse 
vi kan konstatera att den uppfattningen nu 
delas av åklagaren i Göteborg. I åtalet hävdar 
han nämligen att demonstranternas ”age-
rande innebär ett tydligt förknippande med 
nationalsocialistiska rörelser under 1930- 
och 1940-talen och därmed med idéer om 
rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän 
nedvärdering av andra folkgrupper än främst 
den nordiska”.

Jag hoppas att domstolen kommer att följa 
åklagarens resonemang. Men det är inte alls 
säkert och om åtalet om hets mot folkgrupp 
skulle ogillas så kan det komma att uppfattas 
som en seger för NMR och deras anhängare. Och polisen skulle 
kunna känna stöd för en fortsatt försiktig hållning vid kommande 
demonstrationer.

Den rättsliga vägen är därför en, men långt ifrån den enda eller 
avgörande vägen att gå för att bedriva kampen mot judehat och 
rasism. 

  
DÄRFÖR ÄR PROJEKTET Eternal Echoes, som letts av SKMA och som 
just nu avslutas, så viktigt. Bara namnet uttrycker ett slags trosviss-
het som är en viktig förutsättning i kampen mot antisemitism. Må 

ekon ljuda för evigt från de judar och det rika judiska liv som föll of-
fer för Förintelsen. Må den historiska erfarenheten ha verkan, långt 
efter det att människorna som tvingades göra den har lämnat oss. 

Men detta projekt präglas annars, som dess initiativtagare Lena 
Jersenius tydligt visar på annat ställe i detta nyhetsbrev, av allt annat 
än naiv trosvisshet. Den historiska erfarenheten måste ges sitt sam-
manhang och den måste förmedlas med den bästa pedagogiken och 

de mest moderna tekniska hjälpmedlen. Den 
medvetenheten präglar detta projekt liksom 
de hågkomstresor som SKMA ordnar dels i 
egen regi, dels på regeringens uppdrag. His-
torien liknar därvidlag lagarna, den och de 
måste tolkas, om och om igen för att förbli 
relevanta i samtiden.

   
NÅGRA SISTA MEN inte desto mindre viktiga 
ord om just Lena. Hon har inte bara varit 
den helt avgörande kraften bakom det stor-
slagna projektet Eternal Echoes, hon har varit 
den drivande kraften bakom nästan all verk-
samhet av detta slag som SKMA genomfört 
under de senaste decennierna. Det har hon 
kombinerat med att leda SKMA:s arbete i 
stort. Just den sysslan – och ansvaret – slip-
per hon från och med denna höst, då Mathan 
Shastin Ravid tar över som chef på kansliet. 

Vi kommer i senare nyhetsbrev återkomma till Lena och hennes 
gärning, låt oss här och nu bara konstatera att hennes gärning har 
stor internationell betydelse. I Eternal Echoes medverkar organisa-
tioner från fem länder utöver Sverige: Polen, Rumänien, Ungern, 
Österrike och Litauen. Det innebär att SKMA:s arbete nått ännu en 
nivå, den internationella. Det är just vad vår tid behöver i kampen 
mot antisemitismen. 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

RÄTTEGÅNG MOT NAZISTER  
FÅR STOR BETYDELSE

”Jag anser att en 
grupp som ansluter 

sig till nazismens 
idéer redan 

därigenom gör sig 
skyldig till hets mot 

folkgrupp.”
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När hon ser rubriken reagerar hon som vanligt. Svalt, 
likgiltigt. Men jag vet hur mycket känslor som egent-
ligen ryms i en endaste axelryckning.

Trots att tidningens förstasida ligger uppåt 
verkar hon inte notera vad som står. Min farmor Cyla sitter i sin 
rullstol i sällskapsrummet på Judiska hemmet och jag skjuter 
tidningen lite närmre, pekar på DN:s rubrik. Svenska judiska 
lärare i Malmö larmar om antisemitism och Förintelseförne-
kande i klassrummen. Judehat från barn, ungdomar. Ett hat 
ofta sammanvävt med ilska över konflikten mellan Israel och 
Palestina. Judehat som gör att till och med judiska förskolebarn 
tvingas att ha vakter med sig vid utflykter. Att Sverige nu tar 
hjälp av Israel för att bekämpa antisemitismen i svenska skolor 
är ju egentligen någonting bra. Men frustrationen växer ändå 
inom mig. Hur kan det ha fått gå så långt att svenska lärare – 74 
år efter att Auschwitz befriades – måste flygas ända till Jerusa-
lem och specialutbildas?

”Ja, Sverige har en del att ta hand om…”, säger farmor med en 
lätt axelryckning. ”Förresten, har du verkligen ätit lunch?”.

DE SENASTE TIO åren har jag försökt närma mig min farmors stora 
trauma. När detaljerna har saknats har jag rotat i både svenska 
och tyska arkiv, andra vittnesskildringar och dokumentation som 
kunde bidra till pusslet om hennes liv. Som otaliga läkarjournaler 
och utlåtanden om både hennes och farfar Lejbs lidande och 
skador orsakade av Förintelsen, nitiskt bokfört och arkiverat av 
tyskarna själva. 

När farmor började berätta om sina krigsupplevelser, samtal 
som blev grunden till boken ”Ett kilo socker – farmor glömmer 
aldrig priset på sitt liv”, fanns en tydlig distans mellan hennes liv 
och mitt. Vi skulle prata om då, om kriget. Men med tiden skulle 
våra verkligheter komma att alltmer flätas samman. Samtalen 
kom alltmer att präglas av nuet, av världen utanför. För den 
trängde sig på, in i vårt medvetande. Det komplexa judehatet. 
Den växande antisemitismen. Attacker, nu även i Sverige. Med ti-
den blev jag inte längre bara en åskådare, utan växte alltmer ihop 
av familjehistorien. För var jag än tittar ser jag bilder på dem, de 
överlevande.

Deras åldrande ansikten på nazisternas plakat över ”förbry-
tare”, när NMR tillåts marschera på svenska gator.

Politiker som gärna tar tillfället i akt att posera ihop med de 
överlevande framför kamerablixtarna, som ett slags alibi för 
parollen ”vi aldrig får glömma”.

JAG ÄR LÅNGT ifrån det enda barnet eller barnbarnet som tagit på 
mig ansvaret att förvalta minnet. Vi är flera som åker runt om i 
landet till skolor och sätter vår dystra familjehistoria i relation 
till en dyster samtid. Jag vet att våra ord aldrig kan väga lika 
tungt som deras. Men min röst är det närmsta min farmor man 
någonsin kan komma.

Jag försöker fortfarande greppa det farmor varit med om. Så i 
somras gjorde jag resan som hon aldrig kommer göra, jag åkte till 
hennes hemby Khorosnytsya i västra Ukraina. Det är 76 år sedan 
som hon senast såg sitt hem för sista gången.

Där hittade jag Lidija Satjala, kvinnan som har bott på min 
farmors familjs, familjens Biermans, mark sedan 1945. Jag får 
veta att byborna fortfarande kallar platsen där Lidija bor på 
för Biermanivka, efter att det en gång bodde en judisk familj 
där som hette Bierman. 76 år senare finns fortfarande spillror 
av familjen Bierman kvar i Lidijas grönsaksland. För när hon 
påtar i sin grönsaksträdgård hittar hon än i dag delar av den 
gamla fasaden från min farmors barndomshem, huset som 
revs efter kriget. Hon behöver inte gräva vidare djupt innan 
hon hittar två oformliga, dammiga rester av det som en gång 
var min släkts hem.

JAG LÄMNADE UKRAINA några dagar senare med ytterligare några 
pusselbitar, rester i en plastpåse av det liv som borde vara min 
farmors. När jag kom hem la jag stenarna i hennes varma händer. 
Hon tittade på dem en kort stund, la snabbt tillbaka dem i plast-
påsen. Frågade istället om jag ändå inte skulle ha lite fika. Jag tog 
upp dem igen som att jag ville framkalla en reaktion. Men, hon 
reagerade som hon brukar. Svalt, på ytan uttryckslöst, med en 
axelryckning.

Min snart 92-åriga farmor Cyla har gjort det hon måste för att 
kunna fortsätta leva.

Tryckt undan allt så djupt inom sig som det bara är möjligt, 
känslor och minnen från en barndom som inte får väckas till 
liv. En till synes likgiltig axelryckning är hennes sätt att fortsätta 
överleva.

Minnen som inte får väckas till liv

G Ä S T K R Ö N I K A

Helena Trus
Samhällsjournalist på Aftonbladet samt 

författare till boken ”Ett kilo socker – farmor 
glömmer aldrig priset på sitt liv” på Norstedts 

förlag. Hon föreläser för skolungdomar om 
Förintelsen och antisemitism bland annat 

genom organisationen Zikaron.

Gästkrönika av Helena Trus
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Har de senaste årens skjut-
ningar och terrorattentat 
i Västeuropa bidragit till 
en större insikt om antise-
mitism inom arabiska och 

muslimska miljöer? Kunskap om antise-
mitism i dessa miljöer har funnits i Sverige 
sedan tidigt 2000-tal. Men den som följt 
diskussionen om antisemitism i svensk of-
fentlighet har med största sannolikhet no-
terat en förändring de senaste åren, särskilt 
efter terrorattacken mot butiken Hyper 
Cacher i Paris i januari 2015. Medan det 
tidigare funnits en återhållsamhet när det 
gäller att peka ut arabiska och muslimska 
grupper har det numera blivit mer accepte-
rat att i alla fall nämna radikala islamistiska 
grupperingar, oftast med tillägget våldsbe-
jakande. Beskrivningarna av antisemitismen 
har därmed fått en etnisk dimension, utöver 
den politiska som är associerad till höger- 
och vänsterextremism. 

Denna förskjutning i det offentliga samta-

let om antisemitism svarar mot de senaste 
årens politiska utveckling med en kraftig 
ökning av våldsamma attentat eller försök 
till sådana. Det nya sättet att tala om och 
fördöma antisemitism underbyggs också 
av forskare, som till exempel i Göteborgs-
Posten för ett par år sedan då en historiker 
påtalade att den svenska ”antisemitismen 
frodas i såväl högerpopulistiska och nynazis-
tiska miljöer som till exempel de jihadistiska 
grupper som sympatiserar med terrorsek-
ten IS. Samt även hos helt vanliga svenskar.” 

Uttalandet ligger också i linje med 
Brottsförebyggande rådets senaste rapport 
(2019:4) om antisemitiska hatbrott. Rap-
portförfattarna slår fast att antisemitism 
förekommer i breda lager av befolkningen 
inom olika religiösa och sekulära grupper, 
men pekar särskilt ut radikalnationalismen 
och den våldsbejakande jihadismen efter-
som antisemitismen här utgör en del av det 
ideologiska fundamentet. 

Analyserna har alltså uppdaterats och 

diskussionen i viss mån breddats. Ändå 
är det något som skaver i det här sättet 
att diskutera och konfrontera problemen 
inom den arabiska och muslimska miljön. 
I avsaknad av historiska referenser och 
orienteringspunkter inför denna form av 
intolerans, som ju knappast saknas när det 
gäller de högernationalistiska gruppering-
arna, stannar analysen ofta just vid att peka 
ut jihadistiska grupper eller vid Mellanös-
ternkonfliktens återverkningar i Europa i 
allmänhet. Båda dessa aspekter är natur-
ligtvis relevanta, men inte tillräckliga. 

DET FINNS EMELLERTID historiska trådar som 
inte ryms i vår förståelse av fenomenet och 
som leder längre än till Israel eller IS-sym-
patisörer. Den franske historikern Georges 
Bensoussan ger oss ett sådant historiskt 
sammanhang i sitt imponerande verk Juifs 
en pays arabes: le grand déracinement 1850-
1975 (2012). 

Bensoussan beskriver vad som skulle kun-
na kallas ett omvänt postkolonialt problem. 
När kolonialmakterna drog sig tillbaka från 
Nordafrika och Mellanöstern innebar detta 
inte bara en arabisk frigörelse; den judiska 
befolkningen lämnades i många fall helt 
skyddslös i en redan svårt utsatt position. 

Utan historiskt perspektiv blir analysen skev
Antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern och Nordafrika 

I avsaknad av historiska referenser och orienteringspunkter stannar analysen 
av antisemitismen i arabiska och muslimska miljöer ofta vid att peka ut jihadis-
tiska grupper eller vid Israel-Palestinakonfliktens återverkningar i Europa. Båda 
dessa aspekter är naturligtvis relevanta, men inte tillräckliga, skriver historikern 
JOHANNES HEUMAN.

Judar i Libyen före 1948.´
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I takt med att den antikoloniala 
arabiska nationalismen spred sig 
uppfattades de judiska försam-
lingarna som ett allt större pro-
blem, på vissa platser uppstod 
pogromer. Naturligtvis förvärra-
des läget av Mellanösternkonflik-
ten och den starka antisionismen, 
men Bensoussan avfärdar ändå 
detta som den enda förklaringen 
till att det judiska livet på bara ett 
kvarts sekel nästan helt försvann 
från arabvärlden. Bakom denna 
stora omvandling och kulturella 
förlust låg också lokala och re-
gionala antijudiska stämningar 
som tilläts växa och få en folklig 
förankring utan omvärldens in-
blandning. 

I skuggan av Förintelsen och 
koloniala övergrepp har det ju-
diska livets försvinnande från 
arabvärlden fått begränsad 
uppmärksamhet i Västeuropa, 
trots att dessa församlingar var 
bland de äldsta i världen. Det 

leder oss tillbaka till vår tid och debatten 
om hur antisemitismen bland grupper från 
Mellanöstern och Nordafrika ska beskrivas 
och förstås. I stället för att se den radikala 
våldsbejakande islamismen som ett slags 
ideologisk källa och utgångspunkt, kan 
vi med kunskap av händelseutvecklingen 
i arabvärlden vända på perspektivet och 
betrakta den islamistiska terrorn som ett 
våldsamt uttryck för idéer och ideologiska 
strömningar som är betydligt mer utbredda 
och som utvecklats i ett kolonialt och post-
kolonialt sammanhang. Mot den bakgrun-
den blir det också enklare att förstå varför 
de islamistiska terroristerna tycks ha en 
ganska slentrianmässig antisemitisk överty-
gelse snarare än att vara drivande i antisemi-
tismens idéutveckling. Naturligtvis finns det 
högre ledare både bland jihadister och andra 
radikala islamistmiljöer som har spelat en 
viktig roll för ideologin. Inte desto mindre 
framstår den islamistiska terrorn mot judar 
som en radikal ytterlighet av ett större feno-
men i dagens Västeuropa.

Detta synsätt ligger också i linje med den 
franske sociologen Danny Troms pessimis-
tiska bok France sans les juifs? Emancipa-
tion, extermination, expulsion (2019). Trom 
har tidigare bland annat skrivit om antise-
mitism inom den yttersta vänstern. Den nya 
essän innehåller en bredare reflexion över 
judarnas roll i Europa, med utgångspunkt i 
den stora utflyttningen till Israel. En viktig 
orsak bakom denna emigration är antisemi-
tismen i Europa. 

Även Trom ser den islamistiska terroris-
men som ett våldsamt uttryck för idéer 
och strömningar som finns i breda befolk-
ningslager och hans analys berör också de 
risker som vår tids fokus på den relativt lilla 
skara extremister kan få, om vi samtidigt 
missar den kulturella och politiska under-
byggnaden. Trom menar i stället att de eu-
ropeiska ländernas passivitet och kraftlös-
het under efterkrigstiden har bidragit till 
att judar lämnar i allt högre utsträckning. 
En lärdom av Förintelsen i Västeuropa har 
varit en långtgående nationell acceptans för 
andra kulturer och normer som i slutändan 
paradoxalt nog också gjort judar mer sår-
bara för invandrade gruppers antisemitism. 
I Israel minskar inte risken för terror, men 
det finns en stat som representerar folket 
och hela tiden skyddar dess intressen. 

OAVSETT VAD MAN tycker om dessa tanke-
gångar om nationalstaten så får perspektivet 
från Trom och Bensoussan konsekvenser 
också för hur antisemitismen bekämpas. 
Den mest uppenbara slutsatsen är att anti-
semitismen från arabvärlden inte bara kan 
ses som ett säkerhetsproblem inom en 
relativt begränsad grupp, vilket blir fallet 
när den associeras med jihadism. För det 
andra måste åtgärder och förebyggande ar-
bete också inrikta sig mot de flyktingar som 
kommer från länder med starka antisemi-
tiska strömningar. 

I Brottsförebyggande rådets senaste rap-
port föreslås några åtgärder för att bekämpa 
antisemitism, men utan att flyktingar nämns. 
Att bortse från integrationen i arbetet mot 
antisemitism är ett svek mot de som invand-
rar (integrationen försvåras för individer 
som bär på denna typ av uppfatt-
ningar) och framför allt mot judar 
i Sverige. När jag träffade den brit-
tiske antisemitismforskaren Dave 
Rich för tre år sedan (inbjuden av 
SKMA i Stockholm) poängterade 
han vikten av att Sverige inte skulle 
begränsa integrationen till materi-
ella aspekter som bostad och jobb 
utan att integrationen också måste 
inbegripa värderingar. Rich lät mer 
som en typisk fransk intellektuell 
när han kritiserade multikulturella 
idéers försvagning av samhällsge-
menskapen och känslan av en övergripande 
tillhörighet utöver andra gruppidentiteter 
(Respons 6/2016). Sådana tongångar är nu-
mera inte ovanliga bland företrädare för det 
judiska livet i Storbritannien. 

FÖR DET TREDJE, och detta gäller framför allt 
den akademiska världen, måste vi inta en 

mer kritisk inställning till den så kallade 
postkoloniala teoribildningen. Det innebär 
inte att allt som berör denna idétradition 
måste kastas ut, men det finns anledning 
att i högre utsträckning vara på sin vakt 
mot de bakomliggande idéerna eftersom 
de har förhindrat kunskapsutveckling inom 
området. I min egen forskning om fransk 
antirasism och relationen mellan judar och 
muslimer, har jag sett att en stark impuls 
från intellektuella som Frantz Fanon under 
1960-talet inte bara bidrog till att kasta nytt 
ljus på koloniala övergrepp och fortsatta 
ojämna maktförhållanden, utan också till 
ett okritiskt förhållningssätt gentemot na-
tionella frigörelserörelser utanför västvärl-
den. Inom arabvärlden förbisåg många ak-
tivister den växande antisemitismen på ett 
liknande sätt som den yttersta vänstern och 
delar av den antirasistiska rörelsen gjort ett 
decennium tidigare i samband med Stalins 
utrensningar i Sovjetunionen. 

Denna politiska aktivism kom under 
1980-talet och framåt att influera den 
postkoloniala teoribildningen som blev 
betydande vid framför allt nordamerikan-
ska universitet. Som teoretiskt perspektiv 
har postkolonialismen idag även ett stort 
inflytande på svensk forskning om rasism, 
diskriminering och antirasism. Forskningen 
bidrar ofta med en kritisk udd riktad mot 
västvärlden, upplysningstänkande och hur 
de koloniserade länderna och folken be-
skrivs. Det finns emellertid stora problem 
när analysen ska hantera antisemitism. När 
västvärlden ställs mot den tidigare koloni-
serade världen blir det svårt att förklara de 
krafter som exkluderade judar i arabvärlden 
och som fortsätter att drabba judiskt liv i 

Europa. Inte heller bidrar det postkoloniala 
perspektivet till att integrera flyktingar till 
ett land, en civilisation och ett språk som 
ensidigt beskrivs som förtryckande. 

Johannes Heuman
Johannes Heuman är lektor i historia  
och redaktör på Tidskriften Respons.

5

Demonstration mot antisemitism i Paris 2018 efter mordet 
på Mireille Knoll, en 85-årig judisk kvinna och överlevande 
från Förintelsen. 
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Ny undersökning

Enligt en ny undersökning oroas många svenskar över 
antisemitismen. En betydande andel uppger också att de 
bevittnat antijudiska yttringar.

På uppdrag av Aftonbladet har Ini-
zio genomfört en undersökning 
av svenskars syn på och erfaren-
heter av  antisemitism. Studien 
innehåller även frågor om känne-

dom om och inställning till minneshållandet 
av Förintelsen. 

Undersökningen, som utfördes 25 maj-
10 juni i år, om fattar 1 709 intervjuer. Den  
genomfördes som en webbundersökning 
och bygger på ett pre-stratifierat urval vägt 
på ålder, kön, region och 
partisympatier. Resultat 
redovisades i Aftonbla-
det 19/8.

Enligt resultaten an-
ser strax över hälften 
av de som svarat (55 %) 
att antisemitismen ökat 
de senaste 5 åren. 21 % 
menar att situationen är 
oförändrad och 5 % att 
problemen minskat.

Ungefär en tredjedel 
(36 %) uppger sig ha be-
vittnat eller upplevt anti-
semitism i sin vardag vid 
ett eller flera tillfällen. 
Den högsta andelen åter-
finns i åldersgruppen 18-
29 år där 52 % säger sig 
ha upplevt antisemitism 
en eller flera gånger. 

Mer än två tredjedelar 
(71 %) av svenskarna är 
enligt resultaten i olika grad oroade för anti-
semitism. Oron är något mer utbredd bland 
kvinnor än bland män liksom bland boende 
i storstäder jämfört med invånare i andra 
delar av landet. Vad gäller partipreferen-
ser är andelen som i olika grad känner oro 
för antisemitism högst bland respondenter 
som sympatiserar med MP och V (82 %) 
och lägst bland dem som sympatiserar med 

SD (57 %). Andelen som uppger att de inte 
oroas över antisemitism är högst bland SD-
sympatisörer (38 %). 

92 % av alla respondenter uppger att de 
känner till Förintelsen ganska eller mycket 
väl. Minneshållandet av Förintelsen anses 
som mycket viktigt av 77 % och ganska 
viktigt av 15 %. Sett till partipreferenser 
är andelen som uppfattar hågkomsten av 
Förintelsen som mycket viktig högst bland 
MP- och C-sympatisörer (92 resp. 91 %) och 

lägst bland SD-sympatisörer (57 %). Bland 
SD-sympatisörer återfinns de högsta ande-
larna som finner minnet av Förintelsen "var-
ken viktigt eller oviktigt" (11 %) liksom som 
anser det ganska eller mycket oviktigt (6 %).  

I ANSLUTNING TILL att resultaten från under-
sökningen publicerades intervjuade Af-
tonbladet justitieminister Morgan Johans-

son (20/8). Aftonbladet hänvisade till EU:s 
FRA-studie av europeiska judars upplevelser 
och erfarenheter av antisemitism som bland 
annat pekade på att många svenska judar 
ansåg att regeringen inte agerat tillräckligt 
kraftfullt för att motverka problemen. 

Johansson menade att flera åtgärder vid-
tagits. Han hänvisade till upprättandet av tre 
hatbrottsgrupper inom polisen, ökat statligt 
stöd till säkerhet hos trossamfund och tillsätt-
ningen av en utredning som ser över möjlig-

heten att förbjuda rasis-
tiska organisationer. Han 
nämnde också planerna 
på etableringen av ett 
Förintelsemuseum, men 
medgav att ytterligare åt-
gärder är nödvändiga.

"Signalen är bara att vi 
måste göra mer. Det finns 
så mycket antisemitisk 
och rasistisk propaganda 
där ute, inte minst på nä-
tet. Framväxten av nya 
medieplattformar har 
gjort det här problemet 
svårare", sade Johansson. 

Med hänvisning till 
resultat som indikerar 
att många judar av oro 
för den egna säkerheten  
inte  bär eller uppvisar 
föremål eller symboler, 
till exempel kippa eller 
Davidsstjärna, som kan 

identifiera dem som judar sade Johansson:
”Det är helt oacceptabelt att det är så. Alla 

ska känna sig trygg i att bära sina symboler, 
det är ett uttryck för ett fritt land. Antisemi-
tism är urkällan till den rasistiska ondskan. 
Vi ska inte lägga fingrar emellan oavsett vil-
ken miljö antisemitismen än kommer ifrån, 
nazismen, islamismen eller vänsterextremis-
men. Allt det här är oacceptabelt.”
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Antisemitisk propaganda om att en judisk konspiration styr Sverige, klottrat på en vägg 
i Tomelilla 2018.

Många svenskar oroas över antisemitism
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Ny undersökning

”Vanliga  personer har öppet i vardagssamtal börjat prata antisemitiskt om Bonnier,  
Soros, Hollywood och med konspirationsteorier.”

  ”Jude används som skällsord.”

”Folk med konspirationsteorier om hur judar styr världen.”

  ”Människor jag känner pratar nedsättande och kränkande om judar. Jag avskyr deras åsikter. Umgås inte med de 
   här människorna längre.”

”Arabisktalande ungdomar som häcklar o hotar judar.”

  ”Som lärare hör en mycket. Har någon elev i varje årskurs i de äldre åldrarna som uttalat sig antisemitiskt – ofta 
  baserat på de gamla föreställningarna om smuts, sjukdomar och pengar.”

”Nazistisk propaganda från NMR på internet och även i form av klotter.”

  ”Flera personer i min bekantskapskrets är vänsterorienterade politiskt. Speciellt tre av dem har gjort klara 
  uttalanden för Palestina och emot Israel, det är dock ett politiskt ställningstagande, men sedan har de sagt rent  
  konspiratoriska saker om hur judar är och hur judar kontrollerar allt i samhället från media till banker. De har  
  speglat den klassiska nidbilden om att judar är giriga och maktgalna.”

”Upplevt att människor pratar negativt och ironiskt om judar.”

  ”Främst på internet där vänner som är judar har blivit påhoppade för sin etnicitet av islamister, högerextremister  
  och vänsterextremister.”

”Vänner talar nedsättande om judar, om judars ekonomi, om judars roll i historien.”

  ”Jag upplever att det sprids en del via sociala medier, där det är lätt att gömma sig och tycka en massa – tyvärr.”

”Hakkors på bussar och allmänna platser. NMR har stått och heilat på stan.”

  ”Bekanta och arbetskamrater som skämtar om judar nedsättande samt ungdomar som gör stötande  
  gester mot judar.”

”Hatiska inlägg i sociala medier om att Israel och judarna bör och kommer att förintas.”

  ”Hakkors på dörr till person med judiskt efternamn.”

”Muslimska elever som ger sig på judiska elever med föraktfulla glåpord och även kroppsligt våld.”

  ”Öppet nedvärderande ord om judar och rasistiska kommentarer på kollektivtrafik och allmän plats.”

”Lösryckta kommentarer från folk på gatan om att judar styr media, har ägarkontroll över densamma  
och den sortens språk.”

  ”Hört att någon ropat judesvin.”

”Det börjar dyka upp kommentarer i min bekantskapskrets som hör hemma i 30-talet. Obehagligt.”

  ”Människor i min närhet har uttryckt sig raljerande om  judar. Antagligen försök till att vara rolig.”

”Jag upplever ett stort hat på sociala medier, i många kommentarsfält.”

  ”Ständig sammanblandning mellan staten Israel och judar/judendomen. Tydligt här i Malmö.”

Antisemitism  
i vardagen
I den undersökning som Aftonbla-
det/Inizio genomfört fick respon-
denter även besvara frågor med 
egna ord. Här följer några av sva-
ren på frågan ”Har du själv upplevt 
antisemitism i din vardag?”
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President Trumps hållning till 
judar är förvirrande. Hans 
dotter Ivanka konverterade till 
judendomen inför giftermå-
let med hans judiske svärson. 

Han har judiska barnbarn. Han uttalar 
högljutt sitt stöd för Israel och har sedan 
länge anställt judar i ledande positioner i 
sina företag. 

Men Trump tycks också fälla en mängd 
antisemitiska yttranden. Häromveckan för-
klarade presidenten till exempel att judar 
som röstar på demokraterna är ”illojala” 
mot Israel, och riktade därigenom en gam-
mal antisemitisk anklagelse mot den stora 
majoriteten amerikanska judar. Trump har 
återkommande antytt att amerikanska ju-
dar är mer lojala mot Israel än mot USA 
liksom att de i grund och botten är främ-

mande gäster 
i detta land. 
På Vita husets 
chanukkafest 
i december 
sade han till 
de närvarande 
amerikanska 

judarna att Israel är ”ert land”. Vid den årli-
ga sammankomsten för Republican Jewish 
Coalition i april hänvisade Trump till Isra-
els premiärminister Benjamin Netanyahu 
som ”er premiärminister”.

Fäblessen för antisemitiska uttalanden 
fanns där långt före hans presidentskap. 
Han har vid upprepade tillfällen antytt 
att judar är giriga och roffar åt sig pengar, 
och att de använder sin rikedom till att 
kontrollera politiken. I en bok från 1991 
skrev den tidigare vd:n för Trump Plaza 
Hotel & Casino att Trump sagt följande 
till honom: ”Svarta killar som räknar mina 
pengar! Det avskyr jag. De enda jag vill ska 
räkna mina pengar är korta killar som 
varje dag bär kippa.” 

Under presidentvalskampanjen 2016 
prisade Trump medlemmarna i Republi-

can Jewish Coalition som framstående 
”förhandlare” och påstod att judiska dona-
torer ville ha en kandidat de kunde köpa. 
”Ni kommer inte att stötta mig för jag vill 
inte ha era pengar”, sade han. ”Det är okej, 
ni vill kontrollera era egna politiker.” Men 
eftersom han sade detta i ett rum fyllt av 
vänligt sinnade åhörare var uttalandet för-
modligen inte avsett att vara nedsättande.

SÅ ÄR TRUMP filosemit eller antisemit? Sva-
ret är – både och. Principen som förklarar 
hans vid första anblicken motsägelsefulla 
syn på judar är enkel: Trump tror att alla 
antisemitiska stereotyper om hur judar 
är stämmer. Men han ser dessa påstådda 
egenskaper som beundransvärda.

För Trump representerar föreställning-
en om judar som främmande inkräktare 
som använder sina rikedomar för att 
befrämja sina egna gruppintressen inte 
något negativt – vilket den gör för tradi-
tionella antisemiter – utan snarare något 
positivt. Han vill ha judar som advokater 
och finansiella rådgivare så att även han 
kan bli rik. Han vill ha dem i sitt politiska 
läger så att även han kan bli mäktig. Han 

Den filosemitiske antisemiten
”Alla judar som röstar på en demokrat, jag tycker det visar 
antingen en total frånvaro av kunskap eller stor illojalitet”, 
förklarade USA:s president Trump i ett uttalande den 20 augusti. 
Uttalandet, som möttes av starka fördömanden på många håll, 
speglar en sorts filosemitisk antisemitism, skriver Yair Rosen-
berg, redaktör på den amerikansk-judiska tidskriften Tablet.

TRUMP OCH ANKLAGELSEN OM JUDARS ”ILLOJALITET”
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vill köpa politiker på samma sätt som 
dem. Som en person som alltid och en-
dast stått för den nakna egennyttan ser 
inte Trump den antisemitiska föreställ-
ningen om den egennyttige juden som en 
anklagelse utan som en komplimang. Han 
sätter sina intressen framför de nationella 
intressena, och finner därför tanken att 
judar kanske gör detsamma med hänsyn 
till sig själva eller Israel helt normal. Han 
utgör ett mänskligt förkroppsligande av 
satirtidningen The Onions artikel ”Älsk-
värd antisemit anser att judarna gör ett 
kanonjobb med medierna.”

Detta synsätt bidrar också till att för-
klara den mest förvirrande aspekten av 
Trumps senaste antisemitiska utbrott. 
Presidenten påstod att judar som röstar 
på demokraterna är ”illojala” mot Israel. 
Det är en invertering av den traditionella 
tropen om ”dubbla lojaliteter”, vilken an-
klagar judar för att vara mer lojala med 
andra judar än med sina hemländer. 
Trump hävdade tvärtom att judar som 
röstar på demokraterna inte var tillräck-
ligt lojala mot andra judar eller Israel – att 
deras dubbla lojalitet inte var tillräckligt 
stark. Han kritiserade med andra ord 
amerikanska judar för att inte motsvara 
den antisemitiska stereotypen. Och skälet 
till det är, som vi sett, att han finner ste-
reotyperna berömvärda. 

DENNA FORM AV ”positiv” antisemitism är 
inte så ovanlig som man kan tro. Som en 
reporter som i åratal bevakat frågor som 
rör antisemitism har jag sett exempel på 
detta i länder med få judar, där stereoty-
per som väcker beundran kan blomstra 
utan större kännedom om verkliga judar. 
Ett klassiskt exempel är Talmud Hotel i 
Taiwan, som ståtar med rum namngivna 
efter förmögna människor och har ”Tal-
mud-Business Success Bible” på varje 
nattduksbord. Det finns 
till och med ett gammalt 
ironiskt judiskt talesätt 
om detta fenomen: ”En 
filosemit är en antisemit 
som gillar judar.” 

Men även om ”po-
sitiv” antisemitism i 
denna form är bättre 
än den negativa sorten 
så är den fortfarande 
mycket farlig, och det 
även om den inte bru-
kas som ett politiskt 
slagträ mot judar på 
det sätt som Trump 

använde den häromveckan. När stereo-
typer av detta slag uttrycks av världens 
mäktigaste man bekräftar och förstär-
ker det, i ”bästa” fall, uppfattningar hos 
fördomsfulla människor som ser dessa 
antisemitiska idéer som motiv till att 
hata judar. I värsta fall kan under andra 
förhållanden den filosemitiska antisemi-
tismen enkelt vridas i motsatt riktning, 
och alla de stereotyper som tidigare sågs 
som positiva omvandlas till vapen med 
vilka judar kan angripas.

Något liknande inträffade nyligen i Syd-
korea. Sydkorea, ett land där översatta 
avsnitt ur Talmud sedan länge varit stor-
säljare och internatskolor utan judar er-
bjuder ”judisk utbildning”, är känt för sin 
filosemitism. I ett tv-program påstod lan-
dets ambassadör i Israel vid ett tillfälle att 
”varje koreansk familj har åtminstone ett 
exemplar av Talmud” därför att ”koreanska 
mödrar vill veta varför så många judar blev 
genier”. Som en koreansk student förkla-
rade för en judisk reporter: ”Trots all tid 
och alla pengar vi lägger på utbildning har 
hittills endast en korean vunnit Nobelpri-
set. Det retar många kore aner. Det gör att 
vi vill lära oss judarnas hemligheter.” 

MEN TROTS DETTA svepte en våg av antise-
mitism över landet 2015. En interna-
tionell kontrovers som rörde en sam-
manslagning inom Samsung, Sydkoreas 
största företagskonglomerat, utvecklades 
snabbt till ett antisemitiskt drev mot en 
av de inblandade parterna, den judiske 
investeraren Paul Singer. Den mäktiga 
sydkoreanska Lee-familjen, som då ägde 
42 procent av Samsungs aktier, stöttade 
en intern sammanslagning av två delar 
av företaget. Singer, som ägde 7 procent, 
motsatte sig affären och menade att det 
handlade om ett korrupt knep för att be-
rika familjen Lee på bekostnad av andra 

aktieägare. (Flera år senare visade det sig 
att han hade rätt.) 

Tvisten blev snabbt allt smutsigare. 
Antisemitiska teckningar som fram-
ställde Singer som en kroknäst gam som 
exploaterade oskyldiga publicerades på 
Samsungs C & T:s officiella webbsida. 
En artikel av en fd diplomat i den syd-
koreanska tidskriften Sisa Journal för-
klarade ”Det är judarna som besitter den 
finansiella makten i världen”, och tillade 
”Dessa ord, som endast varit konspira-
tionsteorier eller tankar i andra länder, 
har blivit ett verkligt hot mot nationens 
ekonomi.” (För säkerhets skull inklude-
rades en bild av George Soros i artikeln.) 
”Judiska pengar är sedan länge kända för 
att vara skoningslösa och hänsynslösa”, 
skrev en annan kolumnist. Kvällstid-
ningar åberopade återkommande Singers 
judiska identitet och antydde att han inte 
gick att lita på.

Utomstående betraktare förbluffades 
över att se detta utspelas i ett till synes 
så filosemitiskt land. Men de borde inte 
ha förvånats. Det enda som hänt var att 
Samsung och dess allierade tagit fasta på 
de latent liggande stereotyperna om ju-
dar i Sydkorea – föreställningar om judar 
som rika, sluga och mäktiga – och aktive-
rat dem i en öppet antisemitisk kampanj. 
Det filosemitiska myntet hade vänts upp 
och ned. 

Det står idag klart att USA har en presi-
dent som öppet leker med samma mynt, 
som utan att bry sig singlar det i natio-
nella tv-sändningar. Vi kan bara hoppas 
att det inte landar på fel sida. 

Yair Rosenberg
Yair Rosenberg är senior writer på den 
amerikansk-judiska tidskriften Tablet 

Magazine. Artikeln publicerades ursprungligen 
i Washington Post, 21/8 2019. Översättning: 

Henrik Bachner och 
Stéphane Bruchfeld.

Fotnot: När Trump 
angrep judar som röstar 

demokratiskt angrep han 
den stora majoriteten 

amerikanska judar. Enligt 
Pew röstade 71 % av USA:s 

judar på demokraternas 
kandidat Hillary Clinton 

i presidentvalet 2016 och i 
mellanårsvalet 2018 röstade 
närmare 80 % inom samma 

grupp på demokratiska 
kandidater. 

"Anklagelser om illojalitet har länge använts för att angripa judar”, skrev den antirasistiska 
organisationen ADL:s ordförande Jonathan Greenblatt på Twitter.
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Vad gör vi när de överlevande 
från Förintelsen inte längre 
orkar berätta sina levnads-
historier eller när de inte 
finns längre bland oss? Denna 

fråga har sysselsatt många under senare år.
I Sverige har ungdomar och vuxna se-

dan 1990-talet haft en unik möjlighet att 
lyssna till personliga berättelser från För-
intelsen. Tiotusentals elever har fått ta del 
av de smärtsamma minnena och många av 
dem har senare berättat att mötet gjort ett 
oerhört starkt intryck på dem. Idag finns 
bara ett fåtal överlevande kvar som orkar 
berätta.

För drygt tio år sedan initierade SKMA 
ett projekt för att bevara och göra vittnes-
mål från Förintelsen tillgängliga. Idén var 
att skapa ett undervisningsmaterial som 
gav en bred och djup kunskap. I fokus skulle 
den överlevandes berättelse stå, men vi vil-
le även berätta om det judiska livet på den 
plats där den överlevande växte upp. Vi ville 
visa hur judar levde runt om i Europa och 
vad som hände både enskilda personer och 
den judiska gruppen när nazisterna ocku-
perade område efter område.

Utan kunskap om hur Europas judar 
levde före andra världskriget, det rika reli-
giösa och kulturella judiska liv som fanns på 
många håll i Europa, och utan kännedom 
om den stora betydelse judar hade i många 
samhällen, kan man inte förstå Förintelsens 
omfattning och konsekvenser. Den nazistis-
ka regimen mördade miljontals människor 
och utplånade det judiska livet på otaliga 
platser. 

Den första intervjun gjordes 2009 med Ja-
kob Ringart. I projektet ”Vad är en männis-
ka?” skapades en modell som innehöll fem 
så kallade moduler – i den första berättar 
Jakob om sin barndom i den polska staden 
Lodz, nästa avsnitt handlar om när Jakob 
förstod att livet för alltid hade förändrats, 
därefter kommer två moduler om tiden i 
getto och läger, samt en avslutande del som 
skildrar hur livet blev efter krigets slut. Ini-
tialt finansierades projektet med ett bidrag 
från EU samt privata donationer. 

2012 presenterade vi projektet vid ett se-
minarium på Yad Vashem i Jerusalem. Mo-
dellen rönte stor uppmärksamhet bland de 
pedagoger som deltog och vi beslöt därför 
att söka ett nytt bidrag från EU för att göra 

fler intervjuer och att samarbeta med orga-
nisationer i Polen, Ungern och Rumänien, 
de länder där intervjupersonerna växte upp. 

2016 FICK VI ännu ett EU-bidrag för att i ett 
treårigt Erasmus+ projekt, Interactive Com-
prehensive Tool for Holocaust Education 
(ICTHE), samarbeta med sex partneror-
ganisationer i syfte var att bredda innehål-
let och modernisera det digitala verktyget. 
Förutom SKMA, deltog POLIN – Museet 
för de polska judarnas historia och Institute 
of Tolerance i Lodz, båda i Polen; Northern 
Transylvanian Holocaust Memorial Mu-
seum i Simleu Silvanei i Rumänien; Vilnius 
Yiddish Institute i Litauen; Klagenfurt Uni-
versity i Österrike, samt Zachor, Holocaust 
Remembrance Foundation i Ungern. 

Varje partner förde med sig sin specifika 
kunskap in i projektet, inte minst blev dis-
kussionen kring nationella läroplaner och 
undervisningsmetoder intressant. I inget av 
dessa länder har personliga vittnesmål an-
vänts i undervisningen i samma utsträck-
ning som i Sverige. 

Under den nya projektperioden har 
SKMA genomfört ytterligare flera inter-

Vittnesmål   från Förintelsen i nytt  
     digitalt   undervisningsmaterial
SKMA har tillsammans med partner-
organisationer i flera länder tagit 
fram ett unikt interaktivt utbildnings-
material om Förintelsen – Eternal 
Echoes. Materialet erbjuder inspelade 
intervjuer, berättelser om judiskt liv i 
Europa, artiklar som ger den historiska 
kontexten samt autentiska bilder och 
dokument. 

I det nya materialet kan elever, lärare 
och andra intresserade lyssna till över-
levande från flera länder som berättar 
om hur de levde före andra världskri-
get och om konsekvenserna av den na-
zistiska ockupationen, förföljelser och 
folkmord. Eternal Echoes är framtaget 
för högstadiet och gymnasiet men kan 
med fördel användas även i vuxenut-
bildning.

Eternal Echoes startsida.

Eternal Echoes
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vjuer och våra partners har tagit fram 
vittnesmål i sina länder. Vi har inkluderat 
intervjuer med överlevande från folkmor-
det på romer, fördjupningsartiklar skrivna 
av experter samt fler autentiska dokument 
och bilder. Det nya internationella materia-
let kallas Eternal Echoes.

För att göra materialet tillgängligt för en 
bredare krets finns samtliga 13 vittnesmål 
på engelska. Partnerorganisationerna erbju-
der ”sina” vittnesmål på det lokala språket 
och på engelska. Tanken är att komplettera 
med fler intervjuer från varje område, men 
för att detta ska kunna genomföras måste 
varje partner söka egna medel. I under-
visningsmaterialet presenteras även tre 
romska överlevande och i artikelsamlingen 
finns en längre artikel om folkmordet på ro-
merna. Denna del kommer att utökas med 
ytterligare romska vittnesmål, liksom en 
artikel kring andra grupper som förföljdes 
av Nazityskland.

TILLSAMMANS MED VÅRA partners har vi ta-
git fram ett övningsmaterial som ska ge 
eleverna kunskap om andra världskriget 
och den nazistiska ideologin liksom dis-
kussionsuppgifter som utmanar eleverna 
att samtala om och diskutera dagsaktuella 
händelser och frågor. I Eternal Echoes får 
lärare ett verktyg som kan hjälpa elever att 
reflektera över konsekvenserna av antisemi-
tism, rasism, främlingsfientlighet och anti-
demokratiska idéer. Genom att ge eleverna 
kunskap om Förintelsen och folkmordet på 
romerna främjar Eternal Echoes diskussion 
kring demokratiska värderingar.

Till materialet finns en lärarhandledning 
som tydligt ger referenser till styrdokument 
och lärandemål. Dessa avsnitt är av nödvän-
dighet till viss del anpassade till respektive 
lands läroplaner. 

Det övergripande målet är att bevara och 
fördjupa kunskapen om Förintelsen. Ett an-

nat syfte är att öka medvetenheten om det 
unika och universella i Förintelsen. Genom 
att arbeta med de olika tematiska övningar-
na och de som är kopplade till vittnesmålen 
utvecklar eleverna en djupare förståelse för 
de faser och mekanismer som ledde fram 
till Förintelsen och folkmordet på romer-
na. Genom de överlevandes vittnesmål får 
eleverna ta del av många olika erfarenheter 
av hur den nazistiska politiken drabbade 
människor, vilket ger en djupare insikt i det 
historiska skeendet.

Under hela utvecklingen av undervis-
ningsmaterialet har lärare och elever delta-
git aktivt. Lärare har testat materialet i sina 
klasser. Elever och lärare har gett feedback 
och bidragit med värdefull input från sko-
lans perspektiv. 

Det är ett stort och ambitiöst projekt 
som Svenska kommittén mot antisemi-
tism drivit under tre år. SKMA har fung-
erat som koordinator, skött ekonomi och 
övergripande administration. Partnermö-
ten har hållits i alla länder, arrangerade 
och ledda av den lokala organisationen. 
Vid varje möte har forskare engagerats 
och bidragit med fördjupad kunskap om 
det judiska livet och Förintelsen i respek-
tive land. I ett Erasmus+ projekt är ett av 
målen att deltagarna ska lära av varandra, 
samt att projektet ska tillföra deltagande 
organisationer ny kunskap. 

Erasmus+ projektet är nu slut, men arbe-
tet med att samla in och publicera ytterli-
gare vittnesmål kommer att fortsätta. Flera 
av våra partners förbereder nya vittnesmål 
och även SKMA har flera intervjuer som 
väntar på att publiceras. SKMA tackar de 
personer som så generöst bidragit med sina 
berättelser till Eternal Echoes.

Eternal Echoes hittar du på: eternalec-
hoes.org

Lena Jersenius 
Ansvarig för projektet Eternal Echoes, SKMA.

Vittnesmål   från Förintelsen i nytt  
     digitalt   undervisningsmaterial
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I augusti lanserades Eternal Echoes, 
ett nytt digitalt undervisningsma-
terial om Förintelsen med fokus på 
överlevandes vittnesmål. Materialet 
har utvecklats av SKMA tillsam-

mans med partnerorganisationer i andra 
europeiska länder och med stöd av EU-
programmet Erasmus+ (se även s. 10-11). 

I samband med lanseringen av Eternal 
Echoes arrangerade SKMA tillsammans 
med Polinmuseet och de andra samar-
betsorganisationerna i projektet en av-
slutande konferens i Warszawa den 24-25 
augusti för inbjudna lärare och pedagoger 
från Europa. Konferensen hölls i Polin – 
Museet för de polska judarnas historia.

Konferensen inleddes av Polinmuseets 
tillförordnade direktör Zygmunt Stepin-
ski, som talade personligt om sin relation 
till Halina Elczewska, en överlevande vars 
vittnesmål är en del av materialet. Där-
efter gav Christer Mattsson, föreståndare 
för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs 
universitet, en föreläsning utifrån sina 
erfarenheter av att undervisa om Förin-
telsen för att motverka extremism.  

Lena Jersenius, utbildningsansvarig 

på SKMA och koordinator för projektet, 
presenterade utbildningsmaterialet Eter-
nal Echoes och visade hur det kan an-
vändas. Deltagarna delade därefter upp 
sig i nationella grupper och genomförde 
en workshop för att bekanta sig med 
materialet. Eternal Echoes mötte stort 
intresse och uppskattning bland närva-
rande lärare och flera fruktbara tankar 
och idéer utbyttes om hur det kan an-
vändas i klassrummet. 

DAG TVÅ INLEDDES med en rad workshops 
om olika aspekter rörande undervis-
ningen om Förintelsen. Bland annat ge-
nomfördes två mycket välbesökta före-
läsningar, Joanna Talewicz-Kwiatkowska 
berättade om sin forskning kring antiziga-
nism i Europa och Joanna Ostrowska för-
djupade deltagarnas kunskaper om bort-
glömda offer för nazismen i den polska 
diskursen om andra världskriget. 

SKMA:s pedagog Niclas Blom föreläste 
om antisemitism och förevisade det nya 
digitala undervisningsmaterialet ”Anti-
semitism – då och nu” som tagits fram 
av SKMA och Forum för levande histo-

ria. Jonatan Macznik och Lena Jersenius 
berättade om det stora regeringsstödda 
Hågkomstprojektet som SKMA genomför 
och som är unikt i sitt slag i ett europeiskt 
perspektiv.

Konferensen avslutades med ett pa-
nelsamtal lett av konferensens modera-
tor Willy Silberstein på temat ”Under-
visning om Förintelsen i och utanför 
klassrummet – hur kan vi arbeta till-
sammans”. I panelen deltog Christer 
Mattsson, Adam Musiał, Katarzyna 
Łaziuk och Daniel Stejerean. De två 
innehållsrika dagarna avslutades av 
Lena Jersenius som tackade inblandade 
organisationer för gott samarbete och 
skickade med en önskan och förhopp-
ning om ett långsiktigt arbete och sam-
verkan kring det nya materialet.

Deltagarlistan för konferensen visade 
på ett stort intresse från lärare från hela 
Europa. Förutom partnerorganisatio-
nerna deltog 150 engagerade lärare och 
pedagoger från Litauen, Ungern, Rumä-
nien, Österrike, Polen, Nederländerna, 
Finland och Norge samt en stor grupp 
svenska deltagare.

Internationell konferens i Warszawa

Stort intresse för digitalt under
visningsmaterial om Förintelsen 

Konferensens moderator Willy Silberstein vid presentationen 
av Eternal Echoes.

SKMA:s Lena Jersenius och Willy Silberstein.
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Jag är gammal nog att ha varit i Sovjetunionen. Jag läste ryska på 
gymnasiet och på en skolresa åkte vi till Leningrad, där jag och 
min väninna respektlöst gick omkring och undervärderade dik-
taturen. Vi träffade en tjej som var bra på engelska, och henne 
bjöd vi till vårt hotellrum utan någon tanke på att det kanske 

kunde innebära problem för henne.
Eftersom jag hört talas om antisemitismen i Sovjet frågade 

jag lika okänsligt: ”Vad tycker du om judar?” Hon log och sa 
att hon tyckte mycket om judar, sen sa hon ett ord som vi inte 
kände igen och hon inte kunde på engelska, men hon gjorde en 
”pengaräkning”-gest. Vi hittade ordet i ordboken efter ett tag. Det 
betydde listig. Slug.

Jag hade svårt att förstå hennes beteende. Menade hon att det är 
bra att vara listig och slug? Kvaliteter en, får förmodas, har nytta av. 
Men hur blir det då i direktkontakten med dem? Går det att lita på 
dem i affärsuppgörelser? En distans uppstår. Relationen kan inte 
vara jämbördig, inte heller vänskapsrelationen. Törs jag anförtro 
mitt inre till en slug person. En 
slug person är klipsk, men inte 
klok – till klokhet räknar vi gär-
na ett moraliskt omdöme. Och 
det är detta den sluge personen 
i stället förmodligen saknar.

Hur den ryska tjejens bete-
ende än ska förstås så uttryckte 
hon i alla fall en antisemitisk 
mening. Så mycket förstod jag. 
Men jag hade ingen aning om 
hur jag skulle bemöta den.

Det lilla ordet slug är som en 
svag viff av något illaluktande, 
något som ibland ska uttrycka 
en slags erkännande, men alltid innehåller ett förbehåll. Jag vet inte 
när ordet sluga och dess ekvivalenter blev populärt att använda i 
samband med judar, men det bör ju egentligen ha varit redan före 
Shakespeare. I dag är det, hur som helst, fast ingrott i den antise-
mitiska vokabulären.

EN KORTFILM MED titeln Hemtjänst visades nyligen på SVT, och finns 
på SVT Play. Föreställ er detta händelseförlopp:

En ung man, Alex, jobbar inom hemtjänsten. Han kommer hem 
till en brukare och hjälper denne med en injektion i magen, kanske 
är det insulin. Vi ser det i närbild, och därmed också den davids-
stjärna som brukaren har hängande om halsen. Men sedan visar det 
sig att den judiska brukaren, Leon heter han, är Alex hälare. Alex 
stjäl värdefulla saker av sina brukare, och ger dem till Leon som 
blir glad. I hallen till Leon stöter Alex på Leons son, som varit på 
besök. Men det är Leon inte glad för eftersom sonen ”robbat honom 
på allt han har”.  Nästa gång Alex kommer till Leon tycker han att 
penningkuvertet med sedlar är lite tunt. Då, föreslår Leon, kan han 
gå till en viss adress där det finns en värdefull Dardeltavla. Lyckas 
Axel plocka ner den delar de på förtjänsten. Den äldre damen som 

öppnar när Alex ringer på är minst sagt tillmötesgående. Hon bjuder 
på alkohol och gör sexuella inviter som bland annat inbegriper att 
hon tar av sitt lösben. Allt verkar gå fint, tanten borde lätt kunna 
supas under bordet. Men då ringer det på dörren och in kommer – 
Leons son! Som känner igen Alex och allt uppdagas. Alex reagerar 
med att slå sonen på käften och springa i väg med tavlan. Han går 
hem till Leon, lämnar bytet med anklagande min och går. ”Ja, det 
är som det är” muttrar Leon. 

Läs sedan denna beskrivning av filmen på SVT:s sajt: ”Med hem-
tjänsten som täckmantel begår Alex stölder hemma hos äldre. När 
han börjar ifrågasätta sin sluge uppdragsgivare dras han in i ett fa-
miljedrama som snabbt eskalerar. Humoristisk kortfilm som leker 
med stereotypa bilder av äldre.”

DÄR ÄR DET, det lilla ordet. Vad som hade kunnat vara en kanske lus-
tig historia, som bygger på chocken i att gamla och sjuka också kan 
vara kriminella och kåta (har vi inte kommit längre än såhär förres-

ten?) blir till ett nickande i sam-
förstånd. Ja såna är de. Sluga.

En kan tycka – och inte 
grundlöst – att davidsstjärnan 
som Leon bär visas på ett när-
mast demonstrativt sätt. Kedjan 
är tillräckligt lång för att stjär-
nan ska vara tydlig i bilden när 
han får en injektion i magen. 
Direkt etableras han som jude. 
En kan ju också tycka att det 
där med att pengakuvertet som 
Alex får är lite tunt också eta-
blerar honom som en snål jude, 
och det är ju också ett välbekant 

ordpar. Snål och kanske också opålitlig – en hal och slipprig typ.
Men kan inte en jude vara kriminell och snål? Jo, självklart. Att 

den judiska identiteten markeras så tydligt får mig ändå att höja på 
ögonbrynen. Det är dock textbeskrivningen som slår spiken i kis-
tan. Jag vet inte vem som har skrivit den, om det är regissören själv 
eller, mer troligt, någon redaktör på SVT. Den visar så tydligt vart 
tankarna bär hän. Dessutom framställer den Alex som ett närmast 
oskyldigt offer, trots att han både stjäl – av gamla människor som 
litar på honom – och slåss. Allt det sinistra bärs upp av juden Leon. 

En påhittig svensk- eller filmlärare skulle kunna göra ett experi-
ment och visa filmen i två grupper med två olika beskrivande texter, 
för att se om/hur tolkningarna skiljer sig. Kontext spelar alltid roll, 
och texten är en del av kontexten.

Eller också kan man strunta i den här filmen, den är faktiskt inte 
särskilt bra. Om jag hade varit SVT hade jag dock åtminstone skrivit 
om beskrivningen.

Charlotte Wiberg
Filmvetare och fri skribent.

Artikeln publicerades ursprungligen på SKMA:s blogg 9/8. SVT kommenterade 
inte kritiken, men kom senare att ändra presentationen av filmen.

Textbeskrivningen slår spiken i kistan
CHARLOTTE WIBERG om kortfilmen Hemtjänst, SVT och antisemitiska stereotyper

Ur kortfilmen Hemtjänst. Skärmavbild från SVT.
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En envis del av vår kultur

Livet på Twitter kan vara hårt, men 
för mig har det aldrig varit så hårt 
som när jag delade en artikel om 
hatbrott i Tyskland, enligt vilken 
90 procent av antisemitiska hat-

brott begås av högerextremister. Detta väckte 
en enorm ilska. Jag kallades för ”ondskefull 
lögnare”. Många har uppenbarligen ett in-
tresse av att förövarna ska vara muslimer. 

Antisemitismen används i dag som slag-
trä i migrationsdebatten, och Ebba Busch 
Thor har tagit upp den som ett argument 
mot mångkultur och för ”kristen etik” som 
samhällelig ledstjärna.

Det finns dock skäl för viss osäkerhet i 
fråga om den tyska polisens rapportering. 
Den har kritiserats för att alltför rutinmäs-
sigt tillskriva brotten ett högerextremt mo-
tiv. Dess resultat kolliderar också kraftigt 
med de undersökningar av antisemitism 
som görs på EU-nivå, de så kallade FRA-
rapporterna, som bygger på judars egna 
uppgifter om förföljelse, där ”islamism” 
dominerar gärningsmannaprofilen. I en 
tredje rapport, RIAS (Die Recherche- und 
Informationsstelle Antisemitismus), är åter 
högermiljön, den extremistiska tillsammans 
med den populistiska, dominerande, men 
inte till så mycket som 90 procent. Islamis-
men tillskrivs en mycket liten andel – bara 
två procent.

I Sverige släppte Brottsförebyggande rå-
det nyligen en studie om antisemitiska hat-
brott här. Den konstaterar att antisemitism 
är hela samhällets problem. Antisemitism 
”förekommer i breda lager av befolkningen 
och skär genom olika religioner, sekulära 
grupper, politiska positioner och ideologier”.

Studien gör ingen kvantitativ uppdelning 
av förövarna, men konstaterar att medan per-
soner med bakgrund i Mellanöstern är van-
liga förövare i storstadsmiljöer är högerextre-
mister vanliga i orter där det finns en tydlig 
högerextrem närvaro, samtidigt som politiskt 
aktiva personer ofta utsätts för antisemitism 
från vänsterkanten. Vem som är din förövare 
beror på var du bor och vem du är, således. 
Den enda grupp som tydligt kan identifieras 
som dominerande är unga män.

ETT HELHETSGREPP PÅ dagens antisemitism 
tas av Deborah Lipstadt, kvinnan som vann 
mot Förintelseförnekaren David Irving i en 
spektakulär rättegång och spelas av Rachel 
Weisz i filmen ”Denial” (2016), med nya bo-

ken ”Antisemitism. Here and now”. Hon gör 
det i form av en fiktiv brevväxling med två 
personer, en ung judisk student och en icke-
judisk akademiker inom juridik.

På detta sätt, menar Lipstadt, kan hon 
gestalta frågeställningar och återberätta 
erfarenheter hon tagit del av från många 
olika håll. Korrespondenterna blir till sam-
mansättningar av ett flertal olika personer 
Lipstadt mött. Brevväxlingen för oss genom 
en rundvandring bland olika typer av anti-
semiter och de som möjliggör deras tillväxt. 
Från Trump i USA och Corbyn i England 
via islamister, Förintelseförnekare, vardags-
antisemiter och östeuropeiska nationalister 
till intolerans i förment progressiva sam-
manhang guidar Lipstadt oss. Boken är en 
sorgfällig introduktion till ämnet.

Lite överraskande är möjligen att Lipstadt 
också tar vägen över vad hon uppfattar som 
eftergifter mot religiös intolerans, som 
hjälpt till att sprida och stärka islamism i 
väst. I Salman Rushdie-affären liksom reak-
tionerna på Muhammedbilderna i Jyllands-
Posten ser hon en alltför förstående och 
ackommoderande hållning gentemot ode-
mokratisk fundamentalism.

FRANKRIKE ÄR ETT land som drabbats sär-
skilt hårt av antisemitiska våldsbrott – en 
serie vidriga mord på judar, både som en-
skilda handlingar och delar av terrorangrepp 
med islamistiska motiv, har ägt rum under 
2000-talet. Författaren Marc Weitzmann tar 
sig an situationen i boken ”Hate. The rising 
tide of anti-semitism in France (and what it 
means for us)”.

Han beskriver ett land där extremhö-
gern gjort gemensam sak med de delar av 
befolkningen i fattiga förorter (cités), ofta 
muslimer, som är mottagliga för antisemi-
tism. Inget demonstrerar detta bättre än den 
rabiat antisemitiske komikern Dieudonné 
M’bala M’bala, som har en stor muslimsk 
publik och samtidigt, trots sin bakgrund 
som antirasist, band till många figurer 
inom fransk extremhöger, såsom författa-
ren Alain Soral, gamle fascisten Jean-Marie 
Le Pen och nyligen bortgångne Förintelse-
förnekaren Robert Faurisson – men också 
den tidigare iranska presidenten Mahmoud 
Ahmadinejad. 

I januari 2014 skanderades antisemitiska 
slagord på Paris gator. Under det sinistra 
namnet ”Vredens dag” (Jour de colère) hade 

en stor demonstra-
tion organiserats av 
nationalistiskt sin-
nade konservativa 
katoliker, som pro-
testerade mot vad de 
ser som en förkastlig 
familjepolitik – som 
samkönade äkten-
skap – men i en sek-
tion av tåget skande-
rades ”Judar! Frankrike tillhör inte er!”

2014 blev ett år fullt av våldsamma anti-
semitiska attacker. Weitzmann betonar att 
förutom rena terroristattacker som massa-
kern på en judisk skola 2012 eller den ju-
diska matbutiken Hyper Cacher 2015 har 
morden på enskilda judar som Sébastien 
Selam 2003, Ilan Halimi 2006, Sarah Ha-
limi 2017 och Mireille Knoll 2018 till skill-
nad från vad som ofta hävdas inte utförts av 
islamister. Muslimer, och antisemiter, men 
utan ideologisk förankring. Morden är tra-
giska historier där det utom i ett fall funnits 
en anknytning mellan offer och mördare; en 
tidigare vänskap som mörknat och förvridits 
i en tröstlös tillvaro av våld, kriminalitet, ut-
vägslöshet, psykiska problem.

Det betyder inte att Weitzmann relativi-
serar. Men det är viktigt att påpeka att anti-
semitismen inte nödvändigtvis är knuten till 
ideologisk extremism. Den är, naturligtvis, 
inte heller knuten till islam – dock till en 
miljö där judar slentrianmässigt talas om på 
ett fientligt, negativt sätt.

Senaste året har den också gjort sig be-
märkt inom ramen för de Gula västarnas 
sociala protester. President  Macron  talar 
om den högsta nivån av antisemitiska at-
tacker i post-nazistisk tid, men i själva ver-
ket når 2018 års nivå inte upp till 2014 års 
nivå, vilken i sin tur inte nådde upp till nivån 
2006. Vi saknar ofta det långa perspektivet 
– siffror jämförs mest med förra årets siff-
ror. Varken Weitzmann eller Lipstadt menar 
att det finns anledning att tala om 1933. Vi 
behöver inte ha Tredje riket som ständig re-
ferenspunkt. Antisemitismen är naturligtvis 
också äldre än så. Den är, dessvärre, en envis 
del av vår kultur, vårt arv. Och vi har ett ge-
mensamt ansvar att bekämpa den.    

Charlotte Wiberg 
Fri skribent. Artikeln publicerades ursprungligen  

i Expressen 4/8 2019.

CHARLOTTE WIBERG reflekterar över den samtida antisemitismen utifrån två aktuella böcker.
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ELEV- OCH STUDIERESOR 
HÖSTEN
Under hösten fortsätter det regerings-
stödda utbildningsprojektet för högstadie-
ungdomar om Förintelsen, antisemitism 
och rasism. Totalt under denna termin 
beräknas ca 180 elever och ca 60 lärare 
utbildas inom projektet, grupperna kom-
mer från Norrköping, Göteborg, Lidingö/
Södertälje, Värmland och Jönköping.

9-13 SEPTEMBER
Lena Jersenius och Sarah Forssell guidade 
en personalgrupp från Judiska hemmet i 
Stockholm i Krakow, Nowy Sanc och 
Rabka. 

SEPTEMBER-OKTOBER
Ronny Juhlin ledde tre resor till Förin-
telsens platser i Polen med sammanlagt 
ca 80 elever och lärare från Kärrtorps-
gymnasiet i Stockholm och Alftaskolan 
i Alfta. 

OKTOBER-NOVEMBER
Ewa Andersson leder två resor till Förin-
telsens platser i Polen med tio lärare från 
ESS-gymnasiet i Stockholm och 25 elever 

och lärare från grundskolan Vasa Real i 
Stockholm.

UTBILDNINGAR, SEMINARIER OCH KONFERENSER
23-25 AUGUSTI
Internationell konferens på POLIN, 
Museet för de polska judarnas historia 
i Warszawa. Konferensen avslutade det 
treåriga projektet Interactive Compre-
hensive Tool for Holocaust Education, 
ICTHE.

3 OKTOBER
Mathan Shastin Ravid föreläste om 
antisemitism, konspirationsteorier och 
källkritik för elever och lärare på ESS-
gymnasiet. Ca 100 deltagare. Samma 
dag föreläste Henrik Bachner om anti-
semitism för anställda i Svenska kyrkan 
i Norrköping.

23 OKTOBER
Mathan Shastin Ravid deltar på ett nät-
verksmöte arrangerat av Kreuzberg Ini-
tiative Gegen Antisemitismus (KiGA) i 
Berlin, Tyskland. Ca 20 representanter 
för antirasistiska organisationer i olika 
europeiska länder deltar för att diskutera 

hur man bäst bemöter och undervisar om 
antisemitism. 

30 OKTOBER
Jonatan Macznik föreläser om antisemi-
tism i Sverige för personal på svenska am-
bassaden i Tel Aviv, Israel. 

8 NOVEMBER
SKMA arrangerar en heldagskonferens på 
temat ”Antisemitism i Sverige – ett allvar-
ligt och mångfasetterat problem”. 

16-17 NOVEMBER
Mathan Shastin Ravid föreläser om anti-
semitiska konspirationsteorier på Lim-
mud .

ARRANGEMANG
9 NOVEMBER
SKMA arrangerar en minnesstund för 
Novemberpogromens offer. Huvud-
talare är Theodor Kallifatides. Under 
kvällen delas årets ELSA-pris ut. Ar-
rangemanget genomförs i samarbete 
med Judiska Församlingen, Föreningen 
Förintelsens Överlevande och Forum 
för levande historia.

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 Stockholm. Märk 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
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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. 
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Judiska Församlingen
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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 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



svenska
kommittén

mot
antisemitism 19

Välkommen till IPU

www.ipu1973.se

Vem är du?

Ett dialogunderlag vid
• coachning

• individutveckling

• grupputveckling

• ledarutveckling

• medarbetarsamtal

• rekrytering

• säljträning





















©1992, 1998, TTI, Target Training International respektive 1994, 1998, IPU, Institutet för Personlig Utveckling AB.
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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 skolan. Ett led i detta projekt 
är arrangerandet av seminarier över hela landet för lärare, liksom årliga 
fortbildningsresor till forsknings- och utbildningsinstitut i Polen och Baltikum.

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

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

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM

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