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ADL REGISTRERADE 2019 det högsta 
antalet antisemitiska incidenter i 
USA sedan datainsamlingen in-
leddes 1979. Under året rapporte-
rades mer än 2 100 incidenter, en 
ökning med 12 procent jämfört 
med 2018. 

Antalet våldsamma attacker 
ökade med 56 procent. Fem 
personer dödades i samband 
med attacker mot en synagoga i 
Kalifornien, en kosherbutik i Jer-
sey City och ett chanukkafirande 
i New York. Gärningspersonen 
bakom attacken mot synagogan 
var påverkad av högerextrem 
propaganda medan angreppet 
mot kosherbutiken tros ha influ-
erats av antisemitism som sprids 
av gruppen Black Hebrew Isra-
elites. Flest antal hatbrott rap-
porterades i New York och New 
Jersey, där ortodoxa judar är en 

särskilt utsatt grupp. 
Terrorattacken mot synago-

gan i Halle i samband med fi-
randet av Jom kippur i oktober 
var det allvarligaste angreppet 
på judar i Tyskland under fjol-
året, men det var långtifrån det 
enda. Enligt det tyska inrikes-
ministeriet anmäldes strax över 
2  000 antisemitiska hatbrott 
2019. Det är en ökning med 13 
procent jämfört med 2018. Den 
stora majoriteten av dessa till-
skrivs högerextrema motiv. 

Politiskt motiverad kriminali-
tet ökade generellt med 14 pro-
cent till ca 41 000 anmälda brott. 
Runt hälften av dessa, 22  000 
brott, tillskrivs högerextrema 
motiv, en ökning med 9 procent. 
Cirka 10 000 brott tillskrivs vän-
sterextrema motiv, en ökning 
med 24 procent. 

PÅ GRUND AV coronapandemin har 
regeringen beslutat att senarelägga 
Malmö internationella forum för 
hågkomst av Förintelsen och be-
kämpande av antisemitism som 
var planerat till oktober i år. Kon-
ferensen kommer istället att äga 
rum hösten 2021. 

”Regeringens ambition att stärka 
arbetet för hågkomst av Förintel-
sen, bekämpandet av antisemitism, 
antiziganism och andra former av 
rasism, liksom det internationella 
samarbetet på området, är fortsatt 
lika stark. Men för att vi ska kunna 

ha fullt fokus på dessa viktiga frå-
gor ser vi att det bästa är att skjuta 
fram forumet ett år”, sade statsmi-
nister Stefan Löfven.

”I denna globala kris ser vi ty-
värr exempel på ökad antisemi-
tism och andra former av rasism 
samt ökad spridning av konspi-
rationsteorier och desinforma-
tion. Detta stärker den svenska 
regeringens beslutsamhet att 
fortsatt lyfta dessa frågor både 
nationellt och internationellt”, 
meddelade utbildningsminister 
Anna Ekström.

IRANS HÖGSTE LEDARE, ayatolla Khamenei, 
använde den av den iranska regimen instif-
tade s.k. Jerusalemdagen i maj till att sprida 
hat mot judar och mana till utplåning av Is-
rael, som han liknade vid en ”cancertumör” 
och ett ”coronavirus”.

Khamenei hävdade bland annat att Is-
raels tillkomst var ett resultat av en sam-
mansvärjning mellan ”judiska plutokrater” 
och regeringar i väst och lovade att det 
”sionistiska viruset” kommer att utplånas. 
Han påstod vidare att såväl terrorrörelsen 
IS som krigen i Syrien och Jemen var ska-
pelser av en sionistisk-amerikansk konspi-
ration. Khameneis uttalanden fördömdes 
av bl.a. EU. 

Khamenei har sedan länge spridit grov 
antisemitism, inklusive propaganda som 
ifrågasätter Nazitysklands folkmord på ju-
dar under andra världskriget. Tidigare i år 
påstod han att USA ”kontrolleras av rika 
sionister”. Han har också hävdat att en ”sio-
nistisk konspiration” ligger bakom objekti-
fieringen av kvinnor i väst. 
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Satir mot 
dårskap

Vad hjälper mot 

konspirationsteorier, 

frågade historikern 

Stefanie Schüler-

Springorum i Der 

Spiegel 17/5 med 

hänvisning till de myt-

bildningar som sprids 

i coronakrisens spår. 

Hennes svar: 

”Att konsekvent ar-

gumentera emot, vad 

skulle vi annars göra. 

Men kanske då och 

då även det motsatta: 

att inte alltid ta dem 

på allvar utan att 

förlita sig på kraften 

i att framhålla det 

skrattretande, så som 

den underbart anar-

kistiska avdelningen 

för sociala medier 

vid Berlins lokaltrafik 

gör i sina tweets. 

Min personliga favorit 

kommer från den 7 

maj: ‘Goda nyheter! 

Redan köpta biljetter 

är giltiga även efter 

att Den nya världsord-

ningen gripit makten 

den 15/5.’” 

Malmö internationella forum  
senareläggs 

HATPROPAGANDA  
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Utbildningsminister Anna Ekström

Antisemitiska hatbrott  
ökade i USA och Tyskland
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Vem avgör vad som är antisemitism och vad som inte 
är det? Svaret är både enkelt och komplicerat. Var 
och en av oss måste själv bilda sig, ta ställning och 
sen bestämma sig för vad man gör åt saken. Det är 
det enkla svaret. Det komplicerade: antisemitism är 

en företeelse och ett begrepp som dyker upp i olika former vid olika 
tid, även om det centrala – judehatet, de allvarliga fördomarna – 
förblir sig likt. Ibland öppet, i våra dagar lika ofta fördolt, förvandlat, 
förklätt. För att analysera dessa olika former behöver vi enskilda 
hjälp, till exempel av historiker, för att bekämpa dem behövs orga-
nisationer som SKMA.

Så långt är nog alla med. Men ett aktuellt 
fall i Tyskland visar att det kan vara betydligt 
mer komplicerat. 

En kamerunsk statsvetare, Achille Mbem-
be, inbjöds att hålla öppningstalet vid en kul-
turfestival, Ruhrtriennalen. Mbembe har nått 
ett slags världsrykte inom den akademiska 
disciplin som kallas postkoloniala studier, 
ett uppmärksammat verk heter ”Critique of 
Black Reason” och behandlar följdverkning-
arna av slaveri, kolonialism och rasism.

Men det blev inte något inledningstal och 
inte bara för att triennalen ställdes in p g a corona. Den tyska reger-
ingens särskilda ombudsman för ”judiskt liv i Tyskland och kam-
pen mot antisemitismen”, Felix Klein, anklagade Mbembe för att i 
sina verk ha relativiserat Förintelsen på ett sätt som gjorde honom 
omöjlig som talare vid ett arrangemang stött av den tyska staten. Så 
långt rör det sig ”bara” om olika åsikter. 

Men den formellt viktiga punkten var att Mbembe offentligt ut-
talat sitt stöd för BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), en rörelse 
som säger sig verka för palestiniernas frihet och rättigheter och ett 
slut på den israeliska ockupationen genom uppmaningar till poli-
tisk, ekonomisk, kulturell och akademisk bojkott av, avinvesteringar 
från och sanktioner mot Israel, men som av kritiker ses som en 
extrem antiisraelisk rörelse som verkar för upplösning av Israel som 
stat. Den tyska förbundsdagen har i en resolution anslutit sig till den 
senare tolkningen och beskriver rörelsen som antisemitisk. Beslutet 
i förbundsdagen innebär att inga tyska statliga pengar får gå till 
organisationer som aktivt stödjer BDS.

FELIX KLEIN HAR fått mycket kritik för sitt angrepp mot Mbembe, 
bland annat i ett upprop från 37 judiska akademiker från Israel och 
andra länder (som sen fått stöd av hundratals andra). De under-
stryker att de har olika uppfattningar om BDS, men anser inte att 
rörelsen i sig kan beskrivas som antisemitisk, men viktigare här: 
den här diskussionen ska föras i samhället och inte i parlamenten. 
Kritiken mot Mbembe hotar forskningens frihet, menar de. 

I en intervju i Die Zeit förklarade en av undertecknarna, socio-
logen Eva Illouz, som är mycket kritisk till BDS upprop till bojkott, 
sitt stöd för Mbembes rätt att hålla sitt tal: ”Vi tar frågan om vem 

som är antisemit och vem som inte är det på 
större allvar än tidigare. Genom att utvidga 
begreppet antisemitism likställer man farliga 
människor som anser att judar är skadedjur 
med människor som försvarar mänskliga rät-
tigheter och samtidigt anser att Israel för en 
omänsklig politik.”

Eva Illouz är för övrigt mycket skeptisk till 
Mbembe som hon anser på ett olyckligt sätt 
är okänslig för det judiska folkets lidande och 
att han går till stark överdrift (”han demoni-
serar”) när han påstår att Israels ockupation 
av Västbanken är värre än något annat brott i 

samtidshistorien. Men hennes omsorg om att begreppet antisemi-
tism inte får missbrukas väger i det här fallet tyngre.

  
DET HÄR ÄR en fråga som vi inom SKMA för en ständig diskussion 
om: hur väljer vi våra strider, hur håller vi avstånd till försöken att 
instrumentalisera antisemitism i politiska syften, hur tar vi vårt 
ansvar för att begreppet antisemitism inte urvattnas men heller 
inte reduceras på ett sätt så att dess subtila och indirekta former 
exkluderas. Vi är inte alltid överens, vi gör inte alltid rätt, men vi 
tar frågan på största allvar.

Den laddade tyska debatten ger oss ändå ett entydigt svar: det är 
i framför allt i offentligheten diskussionen måste föras. Regeringar 
kommer och går, parlamentariska majoriteter skiftar, lagar skrivs 
om. Det huvudsakliga ansvaret är vårt, vars och ens.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

DEBATTEN BÖR FÖRAS I OFFENTLIGHETEN

”Ansvaret är vårt, 
vars och ens.”

Nominera till Elsa-priset 2020! 
Elsa-priset är SKMA:s pris till enskilda personer eller grupper som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer 
av fördomar. Utmärkelsen ska företrädesvis gå till personer under 30 år. Nomineringar ska skickas till SKMA på info@skma.se eller SKMA, Box 

22330, 104 22 Stockholm. Sista dagen för att nominera är 11 oktober. Läs mer på skma.se



svenska
kommittén

mot
antisemitism 3

Vad karaktäriserar den antisemitiska hatbrottslig-
heten i Sverige idag och vilka är gärningsperso-
nerna vid antisemitiska hatbrott? I vilka miljöer 
begås antisemitiska hatbrott och vilka konse-
kvenser får antisemitism för dem som drabbas? 

Detta är några av de frågor vi sökte svar på inom ramarna för det 
regeringsuppdrag där Brottsförebyggande rådet skulle genom-
föra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott med fokus på 
gärningspersoner.

För att belysa frågeställningarna samlades data in från flera 
olika källor, polisanmälningar, domar och förundersökningar 
analyserades. Drygt 90 djupintervjuer utfördes bl.a. med kvin-
nor och män med olika relationer till sin judiska identitet, med 
personer som har eller har haft antisemitiska föreställningar, med 
polis, säkerhetspolis, skolpersonal och 
många andra. 

Antisemitism, visar undersökningen, är 
ett fenomen som förekommer på många 
olika platser och i många skilda samman-
hang: på gatan, i skolan, på arbetsplatsen, 
i hemmet, på nätet, på anstalter, inom 
olika samhällsgrupper och från vänster 
till höger i politiken. De antisemitiska 
påhoppen sker ibland anonymt, ibland 
öppet och ibland via kodord, skämt och 
stereotyper. Det handlar om allt ifrån nedvärderande skämt till 
hot och våldsbrott.  

INTERVJUPERSONERNA BERÄTTAR ATT de stöter på konspiratoriska före-
ställningar om judar i många vardagliga sammanhang. En person 
som arbetar med hatbrott säger: ”Fler och fler börjar ta till de här 
anti-judiska konspirationsteorierna. Att judarna vill ta över världen 
och översvämma Europa med muslimer. Fler och fler börjar tro 
på det där.” Det här illustrerar hur muslimhat och judehat många 
gånger hänger ihop. Idéer med kopplingar till föreställningen om 
”det stora folkutbytet”, d.v.s. tanken att den ”vita rasen” håller på att 
gå under och att judar är ansvariga för detta, tycks förekomma i 
både mer och mindre radikala sammanhang, både på och utanför 
nätet.

Ett framträdande tema i intervjuerna bland personer med ju-
disk bakgrund är oro och rädsla. Det handlar om en oro kopplad 
till egna erfarenheter av trakasserier eller våld, eller om händelser 
som drabbat vänner och bekanta. Att judar och judiska insti-
tutioner varit mål för terror i andra länder bidrar också till en 
känsla av otrygghet. En oro för vad som händer i Sverige om ett 
parti med nazistiska rötter får större makt finns också, inklusive 

en rädsla inför den politiska utvecklingen i länder som Polen 
och Ungern. Samtidigt berättar flera att de inte tänker låta sig 
skrämmas.

Vår undersökning visar att antisemitism förekommer i bredare 
befolkningslager, där långt ifrån alla tillhör en organiserad grupp. 
Samtidigt beskriver bl.a. poliser för oss hur de våldsbejakande 
radikalnationalistiska miljöerna flyttat fram sina positioner, och 
personer som arbetar med säkerhet på församlingarna bedömer 
att de våldsbejakande salafistiska/jihadistiska miljöerna utgör det 
största hotet.

    
UNDER ARBETET MÖTTES jag, bland annat av personer som arbetar 
inom rättsväsendet, upprepade gånger av uppfattningen att ut-
talanden som ”judejävel” eller ”judesvin” primärt uttalas av fulla, 

arga, galna, eller ”allmänt rasistiska” personer. I 
många fall uppfattades de inte vara ideologiskt 
motiverade, eller ens medvetna om vad de sä-
ger. Bristen på förståelse för hur den här typen 
av uttalanden utgör del av ett större (historiskt 
men också samtida) sammanhang upplever jag 
är stor. Det behövs, tror jag, en vaksamhet kring 
den ödesdigra relationen mellan den organise-
rade och oorganiserade rasismen. 

Kvinnor och män i politiken, inom försam-
lingar, ideella organisationer och på myndig-

heter berättar i intervjuerna om trakasserier de uppfattar har 
som syfte att skrämma dem och få dem att lämna sina positioner 
eller lägga ner sina organisationer. Flera av de yngre kvinnorna 
och männen engagerade i det offentliga livet, tvivlar på om det är 
möjligt att fortsätta delta i det politiska samtalet och samhällsli-
vet på samma villkor som andra. 

Jag har också observerat en ängslighet eller rädsla hos personer 
som inom sina professionella uppdrag ska arbeta för att granska 
antisemitism. En del tycks uppleva ett obehag när de ska befatta 
sig med frågan, och vill inte uppträda med namn eller bli förknip-
pade med judar. Mitt intryck och min tolkning är, att rädslan är 
stor för fördömanden och repressalier ifrån rasistiska grupper 
och personer. Jag uppfattar att det ser ut på liknande sätt för 
dem som arbetar med frågor som rör muslimer och islamofobi. 
Tendenser som kan utgöra ett direkt hot mot demokratin.

Hannah Pollack-Sarnecki 
Hannah Pollack-Sarnecki är fil.dr  i socialantropologi och arbetar 

som forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut framför allt inom 
området våldsbejakande extremism. Hon har tidigare varit verksam 

vid bl.a. Stockholms universitet och Brottsförebyggande rådet.

Antisemitismens avtryck och konsekvenser 

G Ä S T K R Ö N I K A

Gästkrönika av Hannah Pollack-Sarnecki

Antisemitiskt klotter.
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Antisemitism  
i pandemins kölvatten

Coronapandemin har utlöst en flod av antisemitiska 
konspirationsteorier i sociala medier och andra sam-
manhang. Högerextremister, islamister och konspira-
tionsteoretiker runt om världen sprider påståenden 
om att viruset skapats eller sprids av judar eller Israel 

som ett led i en allomfattande sammansvärjning. 
Detta bör inte komma som en överraskning. Nationella eller glo-

bala kriser, särskilt om de är komplexa och hotfulla, tenderar på 
många håll att aktivera myter om judiska konspirationer, och anti-
demokratiska krafter brukar exploatera denna typ av situationer för 
att underblåsa hat, så misstro mot demokratiska institutioner, stärka 
motsättningar och torgföra sin egen världsbild. Vi har också sett ex-
empel på hur auktoritära ledare som Ungerns premiärminister Vik-
tor Orbán använt krisen för att skaffa sig närmast oinskränkt makt. 

Pandemin har ”utlöst en tsunami av hat, xenofobi och syndabocks-
tänkande”, konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres 
den 8 maj. Och judar är långtifrån den enda grupp som drabbats. I 
många länder, inklusive Sverige, har människor med kinesisk eller 
annan asiatisk bakgrund utsatts för rasistiska angrepp. Som Expo 
visat har även den svensksomaliska minoriteten, hårt drabbad av 
viruset, blivit en måltavla för hat och hån i högerextrema och vissa 
SD-vänliga forum på nätet. Krisen har på många håll även nyttjats 
för att angripa flyktingar, muslimer och andra kategorier. 

Den antisemitiska propaganda som sprids reflekterar i huvudsak 
myten om en judisk världskonspiration syftande till dominans och 
profit. Men den anknyter också till andra historiskt rotade antisemi-

tiska anklagelser, inte minst till den medeltida myten om att 
judar genom att förgifta brunnar spred pesten i Europa. Den 
kan även kopplas till nazitysk propaganda som beskrev judar 
som ”virus” och ”baciller” som hotade Tyskland, Europa och 
den ”ariska rasen” och liknade dem vid smittspridande råttor 

och löss. De konspirationsteorier som nu sprids erbjuder således 
inte mycket nytt, men den omfattning propagandan fått och dess 
aktuella såväl som långsiktiga konsekvenser är utan tvekan oroande.

I USA HAR högerradikala grupper pumpat ut propaganda om att judar 
eller Israel skapat covid-19 eller att viruset är ett biologiskt vapen 
som tagits fram eller finansierats av George Soros, amerikansk-ju-
disk finansman och filantrop som ofta står i centrum för antisemi-
tiska konspirationsteorier inom vit makt- och bredare högernatio-
nalistiska miljöer. Viruset härleds också frekvent till ”Rothschild”, ett 
kodord och en referens till den judiska finansfamilj som utgjort en 
konstant i antisemitiska mytbildningar sedan århundraden. 

Denna typ av propaganda har även underblåsts av republikan-
ska politiker på den yttersta högerkanten och har anhängare inom 
Trumpadministrationen. Michael Caputo, som av president Trump 
nyligen utsågs till talesperson för USA:s hälsodepartement, twitt-
rade i mars att ”Soros politiska agenda kräver en pandemi” och att 
Soros är ”det verkliga viruset bakom allt”. FBI har även varnat för att 
vit maktgrupper uppmanat anhängare att smitta judar med coro-
navirus och att det finns en risk för att inhemska terrorgrupper kan 
använda pandemin för att angripa asiater och judar. 

I en rapport publicerad i april noterade den brittisk-judiska orga-
nisationen Community Security Trust, CST, en markant ökning av 
coronarelaterade antisemitiska konspirationsteorier och hatbudskap 
i sociala medier. Bland de budskap som återkommer och har fått 
stor spridning återfinns påståendet att viruset är en bluff som hittats 

på av en judisk konspiration liksom påståendet att viruset ex-
isterar men har skapats och spridits av en judisk konspiration. 
Vanligt är också utpekandet av judar som centrala smittspri-
dare och budskap som uttrycker glädje över nyheter om att 
judar på vissa platser är överrepresenterade bland dem som 
avlidit av covid-19. 

En brittisk konspirationsteoretiker som uppmärksammats 
i dessa sammanhang är David Icke. I videor på Youtube och 
andra inlägg har Icke bland annat påstått att judar ligger bak-
om viruset och att 5G-nätet kan kopplas till spridningen av 
det. I Storbritannien och andra länder knyts skadegörelse av 
5G-master till propaganda av detta slag. Enligt organisationen 
Center for Countering Digital Hate har Ickes videor med kon-
spirationsteorier om covid-19 setts mer än 30 miljoner gånger. 
Med hänvisning till lögnerna om corona stängde Youtube och 
Facebook i maj av Ickes konton.   

Enligt en studie av uppfattningar i den engelska befolk-
ningen gjord av forskare vid Oxford University i maj instämde 
närmare 20 procent i olika grad i påståendena att ”judar skapat 
viruset i syfte att profitera på en sönderslagen ekonomi” och 

att ”muslimer sprider viruset som en attack på västliga värderingar”.   

Antisemitisk bild som spridits i sociala medier.

I många länder har extrema grupper utnyttjat coronakrisen till 
att så misstro mot demokratin, hetsa mot minoriteter och sprida 
antisemitiska konspirationsteorier. I Sverige tycks dessa yttringar 
ha varit svagare, men hur det blir framöver återstår att se.
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ÄVEN FRÅN TYSK-
LAND rapporteras 
om rasistiska an-
grepp på männ-
iskor med asia-
tisk bakgrund 
och en stegrad 
h ö g e r r a d i k a l 
och antisemitisk 
propaganda. De 
restriktioner som 
införts har på 
flera platser lett till de-
monstrationer som samlat människor från 
olika politiska läger. Enligt Gideon Botsch, 
statsvetare och expert på högerextremism, 
är emellertid den radikala högern inklusive 
AfD viktiga drivkrafter bakom proteströ-
relsen. Vid vissa demonstrationer framträ-
der ”den bakom konspirationstänkandet 
hela tiden latent liggande antisemitismen 
i öppen dag”, sade Botsch till Tagesspiegel 
12/5. 

Organisationen RIAS, som dokumen-
terar antisemitiska incidenter i Tyskland, 
har registrerat en rad antijudiska yttringar i 
samband med protester som riktat sig mot 
skyddsåtgärder som vidtagits. Inte sällan 
relativiseras och instrumentaliseras Förin-
telsen. Demonstranter har likställt sig själva 
med nazismens judiska offer och plakat som 
beskriver inskränkningar i rörelsefriheten 
som en ”social Holocaust” har använts. Josef 
Schuster, ordförande för Judiska centralrå-
det i Tyskland, varnade i ett uttalande för 
att högerextrema grupper exploaterar den 
rädsla många upplever under coronakrisen 
för att sprida antisemitiska konspirations-
teorier och högerradikalt tankegods. 

Också från Frankrike rapporteras om hur 
coronakrisen har exploaterats i antijudiska 
syften. I sociala medier har t.ex. antise-
mitiska memer spridits där Agnes Buzyn, 
hälsominister fram till februari i år och ju-
dinna, avbildats som brunnsförgiftare. I en 
video på Youtube påstod den högerextreme 
ideologen Alain Soral att viruset används av 
”den framstående grupp som vi är förbjudna 
att nämna” som ”vill tjäna pengar på frans-
männens bekostnad” och försvaga det fran-
ska folket genom höga dödstal. Videon har 

enligt uppgifter i franska medier setts över 
400 000 gånger. 

Även från Polen kommer rapporter om 
en ökad rasistisk och antisemitisk propa-
ganda kopplad till coronapandemin. Orga-
nisationen Never Again har dokumenterat 
ett stort antal fall av hat och trakasserier 
riktade mot bland andra asiater, HBTQ-
grupper, romer och muslimer, men också en 
rad antisemitiska yttringar. Beskyllningarna 
förs fram i sociala medier men har även ut-
trycks i traditionella medier och av politiker 
och akademiker.

När Israels Warszawaambassadör infor-
merade israeler i Polen om hur de kunde 
återvända hem i samband med pandemin 
utlöste det t.ex. en mängd antisemitiska 
kommentarer i sociala medier där judar 
utmålades som smittspridare och uppma-
nades lämna Polen för gott. 

Ewa Kurek, nationalistisk historiker med 
revisionistiska tendenser, sade i en intervju 
att judar utan ”känslomässiga” band till Po-
len borde lämna landet och menade att de 
höga dödstalen bland äldre i vissa länder i 
samband med covid-19 var ett uttryck för 
en förkastlig etik som visade hur Västeuropa 
var på väg att ”judaiseras”. Grzegorz Braun, 
parlamentsledamot för högerradikala Kon-
federation, förklarade i en intervju på Yout-
ube att ”judekommunister försöker använda 
coronaviruset för att bli av med Trump”.  

Enligt en studie genomförd av forskare 
vid The University of Social Sciences and 
Humanities i Warszawa i april trodde runt 
45 procent av polackerna att ”vissa främ-
mande krafter eller länder avsiktligt sprider 
coronaviruset”.

CORONAPANDEMIN HAR ÄVEN nyttjats i anti-
semitiska syften i Mellanöstern. Samtidigt 

som befolkningen i Iran drabbats 
hårt av covid-19 har den iranska 
regimen inte helt förvånande skuld-
belagt judar, ”sionister”, Israel och 
USA för sjukdomens uppkomst 
och spridning. ADL har dokumen-
terat flera uttalanden från regimfö-
reträdare och av den kontrollerade 
medier som beskrivit viruset som 
ett vapen i en ”sionistisk” världs-
konspiration och som en biologisk 

attack mot Iran iscensatt av Israel och USA. 
Liknande konspirationsteorier sprids av 

anhängare till de Iranstödda Houthirebel-
lerna i Jemen. Men som framhållits av Fiyaz 
Mughal i Haaretz 12/4 använder extrema 
islamistiska grupper även pandemin för att 
angripa muslimer som inte anses utöva is-
lam på ”rätt” sätt. Således har Irans corona-
kris av sunnimuslimska jihadister förklarats 
som ett straff med hänvisning till att shia-
muslimer skulle vara ”avfällingar”.    

Coronapandemin förefaller ha givit nytt 
bränsle åt antisemitismen även i Turkiet. 
I Haaretz 19/3 rapporterades bl.a. om hur 
en regeringsvänlig tv-kanal spridit påstå-
enden om att Israel skapat viruset i syfte 
att tjäna pengar på ett redan existerande 
vaccin. Fatih Erbakan, ledare för islamis-
tiska Nya välfärdspartiet, har förklarat att 
”sionismen mycket väl kan ligga bakom 
coronaviruset”.

Hur coronakrisen inverkat på den antise-
mitism som sprids i Sverige är ännu oklart. 
I sociala medier återfinns inlägg som kopp-
lar viruset till Soros och Rothschild, men 
omfattningen förefaller hittills jämförel-
sevis begränsad. Expo noterade i våras att 
högerextrema grupper i Sverige dittills inte 
på samma sätt som i andra länder ventilerat 
coronarelaterade konspirationsteorier. Om 
detta även gäller framöver återstår att se. 
Det finns anledning att befara att de ekono-
miska och sociala konsekvenserna av krisen 
kan komma att exploateras i såväl xenofoba 
som antisemitiska syften.

SKMA

Antisemitiska konspirationsteorier om corona som spridits på Twitter.



Med valet av Keir Starmer 
till partiledare ges La-
bour en möjlighet att gå 
till botten med partiets 
långvariga kontrovers 

rörande antisemitism. Men kommer det att 
ske? För att Labour, eller någon annan, ef-
fektivt ska kunna ta sig an problemet måste 
de ompröva förståelsen för hur antisemitis-
men fungerar i dagens Storbritannien. 

Labours vänner och fiender brukar häv-
da att partiets problem handlar om antalet 
antisemiter i dess led. Olika sidor debatterar 
om antalet är stort eller litet. Hur förståelig 
denna diskussion än må vara så har det in-
tensiva fokuset på antisemiter varit ett miss-
tag. Det mer grundläggande och utbredda 
problemet handlar om antisemitism, inte 

om antisemiter. Källan till Labours svårig-
heter återfinns i vår politiska kultur. 

Detta knyter an till en icke uppmärksam-
mad konsensusuppfattning i en annars bit-
ter dispyt. Överraskande nog är företrädare 
för motsatta sidor överens om att antisemi-
tism ska förstås som en uppsättning idéer 
som tränger in, förgiftar och förstör en po-
litisk organisation. Jeremy Corbyn och Stor-
britanniens överrabbin Ephraim Mirvis är 
eniga om att antisemitismen är ”ett gift”; för 
Boris Johnson och fackföreningsledaren Len 
McCluskey är den ett ”virus”. 

Ord spelar roll och dessa metaforer får oss 
att missförstå de problem Labour står inför 
och vilken typ av åtgärder partiet behöver 
vidta. Föreställningen om att vi befattar 
oss med ett virus eller gift har fått Labour 

att fokusera på individer - antisemiter som 
”drabbats” av smittan. För att lösa problemet 
och återfå hälsan uppmanas Labour från alla 
sidor att stänga av eller utesluta ”rötäggen”. 
Men så enkelt är det inte. 

  
LÅT OSS BETRAKTA den större bilden. I Stor-
britannien är antalet övertygade, ideologiska 
antisemiter litet: det handlar om färre än 5 
procent av den vuxna befolkningen. Men 
samtidigt finns det en stor minoritet av be-
folkningen, över 30 procent, som beredvil-
ligt instämmer i negativa eller stereotypa fö-
reställningar om judar, till exempel att judar 
berikar sig på andras bekostnad eller att de 
drivs av helt andra intressen än icke-judar. 

Dessa negativa föreställningar om judar 
har vuxit fram under århundraden och är 
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Med valet av Keir Starmer som ledare har brittiska Labour en möjlighet att gå till botten 
med partiets problem med antisemitism. Men det kräver en korrekt förståelse av hur 
antisemitism fungerar och om dess förankring i den politiska kulturen. Det skriver den 
brittiske antisemitismforskaren David Feldman. 

Det handlar inte om antisemiter utan 
om kulturellt rotade fördomar

”Nolltolerans”. Protest mot antisemitism. 

Labour och antisemitismen
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Det handlar inte om antisemiter utan 
om kulturellt rotade fördomar

djupt förankrade i vår kultur. Om vi behöver 
en metafor för att förstå antisemitismen så 
är det inte ”virus” utan reservoar: en djup 
reservoar av stereotyper och narrativ, som 
fyllts på över tid, och som människor enkelt 
kan göra bruk av, oavsett om det är avsikten 
eller inte. 

En betydande minoritet av sympatisörer 
med de båda stora partierna instämmer 
i antisemitiska stereotyper och fördomar 
som hämtats ur denna reservoar. Detta 
skapar huvudbry. Hur kan det komma sig 
att antisemitism är ett problem för Labour 
när konservativa väljare är mottagliga för 
samma fördomar? Den fråga vi måste ställa 
är inte huruvida det existerar antisemitism 
inom Labour utan varför den antisemitism 
som finns inom Labour blir synlig.  

Det sker inte därför att Labourmedlem-
mar skulle vara mer benägna att vara ideo-
logiskt övertygade antisemiter. Orsaken har 
att göra med den politiska debattens ak-

tuella förutsättningar. Idag förbinds judar 
med eller föreställs ha anknytning till några 
av de frågor som Labourmedlemmar bryr 
sig mest om: Israel och Palestina, och hur 
makt utövas i det kapitalistiska samhället.  
Vi ser Labourmedlemmar och sympatisörer 
sträcka sig efter slitna antisemitiska idéer, 
stereotyper och narrativ som erbjuder en 
grovt förenklad och, uppenbarligen, över-
tygande förklaring till dessa frågor.

 
TVÅ MISSLEDANDE SVAR har följt på den ut-
bredda missuppfattningen att Labours pro-
blem skulle handla om enskilda antisemiter 
och inte om antisemitismens idéreservoar. 
Det första har varit förnekelse. De som för-
svarat det gamla ledarskapet och partiappa-
raten har varit snabba med att framhålla det 
låga antalet ”verkliga” antisemiter i partiet.  
I många fall har Labourmedlemmar som 
anklagats för att sprida antisemitiska troper 
försvarats med argumentet att de inte är 
antisemiter. Hos Corbyn ”finns inte ett uns 
av antisemitism” sade en talesperson för 
partiet till judiska tidningar 2015, en fras 
som ofta kom att upprepas under åren som 

följde. När antisemitism uppfattas som nå-
got endast fullfjädrade antisemiter kan bära 
på tjänar insisterandet på att någon inte är 
antisemit till att dölja problemet.

På den motsatta sidan i debatten har 
problemet uppfattats som en kropp ansatt 
av sjukdom; Labour har beskrivits som ett 
parti nedlusat med antisemiter och i behov 
av radikala kirurgiska ingrepp i form av om-
fattande uteslutningar. Organisationer i den 
judiska mittfåran har utfärdat alltmer sve-
pande krav på att bestraffa dem som gjort 
sig skyldiga till övertramp. Ledande parti-
företrädare har svarat med försäkringar om 
en ”nolltolerans”-policy, men har haft svårt 
att genomdriva den. 

I samband med valet av ny Labourledare 
2020 följde – till förtret för många bland 
partiets gräsrötter som håller fast vid för-
nekelsen – nästan alla kandidater, inklusive 
Starmer, det etablerade mönstret med löften 
om att de skulle inta en hållning präglad av 
”nolltolerans” mot antisemitism och slut-
giltigt ”utradera” problemet. Men kravet på 
nolltolerans är omöjligt att uppfylla. Ute-
slutning, även om det ibland är nödvändigt, 
kommer aldrig att komma åt kärnan i La-
bours problem. Det går att utesluta antise-
miter, men det går inte att utesluta antisemi-
tism. Även om antisemiter kan drivas ut kan 
antisemitismen, som ligger inbäddad i vår 
politiska kultur, knappast fås att försvinna. 

I EFTERDYNINGARNA AV Corbyns ledarskap 
finns en möjlighet att ta sig ur detta död-
läge. Det kräver av oss att ta skillnaden 
mellan antisemiter – odelade och ofta 
ideologiskt övertygade rasister – och den 
mer diffusa antisemitism som lever vidare i 
den politiska kulturen på allvar. Av det skä-
let måste utbildning, till och med i högre 
grad än disciplinära åtgärder, prioriteras av 
Labour. Den bör inriktas på att främja en 
djupare förståelse av antisemitismen som 
en form av rasism och öka kunskapen om 
dess troper och den skada de åsamkar, oav-
sett avsikt. 

Av detta följer att politiska aktörer i stri-
dens centrum bör ägna sig åt självrannsakan 
istället för defensiva svar. Med ett sådant 
förhållningssätt ges möjligheter att åter-
uppbygga tilliten mellan politiska partier 
och brittiska judar. 

Insikten om antisemitismen som en re-
servoar av föreställningar och narrativ, 
vilka i vissa fall hållit sig kvar genom histo-
rien och i andra trätt fram på nytt, under-

stryker också 
vikten av ökad 
medvetenhet 
om antisemi-
tismens olika 
källor. Även om 
Israel/Palestina 
utgjorde den 
kontext i vilken 
vissa vänsterak-
tivister infogade 
antisemitiska 
diskurser färga-
des antisemitis-
men inom Labour även av den antikapitalis-
tiska antisemitismens långa historia, vilken 
i sin tur utnyttjat såväl kristna antisemitiska 
motiv som konspiratoriska narrativ. Dessa 
teman har ofta förbisetts i striderna om sio-
nism och antisionism. 

På ett liknande sätt lämnar ett ensidigt fo-
kus på vänstern oss illa rustade att bemöta 
den antisemitism som kommer från andra 
håll. Det gäller i synnerhet den som kommer 
från den politiska högern, inom den växer 
antisemitismen globalt och kan komma att 
göra det även i Storbritannien. 

Politiska partier och rörelser behöver 
också – utan att skapa öppningar för anti-
semitism – utveckla ett politiskt språk som 
kan bemöta kriser som har potentialen att 
aktivera antisemitismen. Exempelvis utgör 
narrativet om en ”riggad ekonomi” ett svar 
på den globala kapitalismens kris men det 
öppnar också för ett inflöde av diskurser 
från antisemitismens reservoar, vilket andra 
antikapitalistiska narrativ inte gör. 

Valet av Starmer har skapat en möjlighet 
till förändring, men det förutsätter en kor-
rekt förståelse av problemet. Mycket återstår 
att göra. Det handlar om politisk vilja och 
vision. Labour har en ny ledare. Snart vet vi 
om partiet kan utnyttja tillfället.

David Feldman
David Feldman är chef för The Pears Institute for the 

Study of Antisemitism och professor i historia vid 
Birkbeck, University of London. Artikeln författades 

i samverkan med Ben Gidley, senior lecturer i 
psykosociala studier och forskare knuten till The 

Pears Institute, och Brendan McGeever, lecturer vid 
Institutionen för psykosociala studier och knuten 
till The Pears Institute. Artikeln är baserad på en 

kommande essä i The Political Quarterly.
 Artikeln publicerades ursprungligen i The 

Guardian 8/4 2020. Översättning: Henrik Bachner 
och Stéphane Bruchfeld.

Labours nye ledare Keir Starmer.  
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Statsministern utlovade i regeringsförklaringen den 21 ja-
nuari 2019 att ”Ett nytt museum inrättas för att bevara och 
föra vidare minnet av Förintelsen” och den 4 juli 2019 be-
slutade regeringen om att tillsätta en utredning om hur ett 
museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintel-

sen ska inrättas (dir. 2019:36). Professorn i etnologi, Birgitta Svens-
son, utsågs till utredare och utredningen skulle redovisas senast den 
31 mars 2020. Arbetet kom igång i september förra året och till 
utredningen knöts ett sekretariat och en expertgrupp. Betänkandet 
Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) överlämnades till 
Kulturministern den 15 april och föredrogs för Statsministern den 
20 april. 

Metoden som utredningen har använt är att inhämta syn-
punkter från de aktörer i Sverige som pekades ut i direktivet 
men också bredare från ytterligare organisationer i Sverige som 
vi funnit viktiga att tala med. Utredningen har även gjort stu-
diebesök och haft seminarier med forskare för att få en djup 
och bred bild av vad det finns för verksamhet, synpunkter och 
behov, både i Sverige och även internationellt. Vi har mött ett 
stort intresse från myndigheter, organisationer och forskare 
samt från museer i andra länder. Utredningen genomförde även 
en internationell forskningskonferens i februari som resulterade 
i antologin ”Holocaust Remembrance and Representation”.

INRIKTNING OCH UPPDRAG
I betänkandet beskrivs att museets inriktning och uppdrag ska 
vara kunskap och forskning om Förintelsen som historiskt ske-
ende och berättelser från överlevande med anknytning till Sve-
rige. Förintelsen ska beskrivas i en bred historisk kontext och 
olika grupper som föll offer för nazismen ska uppmärksammas, 
och Sveriges agerande i relation till Förintelsen och Nazitysk-
land ska belysas fördjupat och problematiserande.

Sveriges museum om Förintelsen ska bygga upp en samling 
bestående av berättelser, föremål och dokument. Museet ska 
även bedriva utställnings- och undervisningsverksamhet, be-
driva forskning i samverkan med universitet och högskolor, och 
samverka med andra institutioner både i Sverige och internationellt.

Utredningens huvudförslag är att Sveriges museum om Förintel-
sen inrättas den 1 januari 2022 som en ny fristående myndighet med 
en styrelse. Museet bör ha ett årligt anslag på 63 miljoner kronor 
och utredningen föreslår att en ny museibyggnad uppförs. Som al-
ternativa förslag kan museet inrättas inom en befintlig museimyn-
dighet, som Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) eller Statens 
Historiska museer (SHM), eller inom Forum för levande historia, 
men det skulle kräva ett namnbyte och en annan instruktion.

Museet bör skyndsamt inleda en insamling av berättelser, vitt-
nesmål, föremål och dokument från överlevande, och ett särskilt 
projekt för dokumentation av romska överlevande föreslås. Vidare 

föreslås samverkan med länsmuseer och Judiska museet, och att 
museet ska bygga upp forskningsmiljö och inrätta professur.

VARFÖR BEHÖVS ETT MUSEUM?
I år, 2020, är det 75 år sedan krigsslutet och befrielsen av koncentra-
tions- och förintelselägren. Förintelsen, det systematiska folkmordet 
på cirka sex miljoner av Europas judar, liksom nazisternas folkmord 
på romer och massmord och förföljelser av andra grupper måste 
förbli i Sveriges och i världens kollektiva minne. Allt färre över-
levande finns kvar och de kommer snart inte längre själva kunna 
berätta om vad de utsattes för. Det innebär en brytningstid för ar-

betet med att minnas Förintelsen och det ökar behovet av en svensk 
museiinstitution.

Ett museum syftar till att fördjupa, bibehålla och utveckla kun-
skaperna om hur Förintelsen möjliggjordes och vad som skedde. 
Inrättandet av ett museum markerar också att Förintelsen, även om 
den inte genomfördes på svensk mark, är en del av Sveriges historia 
och att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige är 
en del av Sveriges kulturarv.

Karin Kvist Geverts 
Karin Kvist Geverts är modernhistoriker som specialiserat sig på 

Förintelsestudier. Hon arbetade som en av sekreterarna i utredningen. En 
längre version av artikeln är publicerad på skma.se/nyhetsbrev/.

Museet föreslås bli fristående myndighet 

SOU 2020:21
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Pass med J-stämpel tillhörande Fany Werbel från Judiska 
museets samlingar. Fotograf: Åsa Andersson Broms. J-stämpeln 
infördes av Nazityskland i oktober 1938 efter önskemål från 
svenska och schweiziska myndigheter om att kunna skilja ut 
judiska fl yktingar från andra med tyska pass, och i förlängningen 
hindra dem från att resa in i landet. Fotografi et på framsidan visar 
icke namngivna kvinnliga fl yktingar som kom med de Vita bussarna. 
Bilden är tagen i Malmö hamn våren 1945 på den färja som förde 
dem till Sverige. Fotograf: KW Gullers/Nordiska museets arkiv. 
Båda bilderna är beskurna.

Betänkandets omslag är tänkt att återspegla den ambivalenta hållning som Sverige 
hade under andra världskriget och Förintelsen. I den ryms både flyktingmottagande, 
räddningsinsatser men också diskriminering, antisemitism och ageranden som 
möjliggjorde den nazistiska politiken. (Bilden på omslaget är beskuren.)

Sveriges museum om Förintelsen

Karin Kvist Geverts, sekreterare i utredningen om ett museum om 
Förintelsen, sammanfattar utredningens betänkande.
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Berättelser från överle-
vande ska stå i centrum för 
verksamheten vid det nya 
museet. Dessa bör insamlas 
i dialog med de överlevan-
de och deras efterlevande, 
skriver Malin Thor Tureby, 
historiker och expert i ut-
redningen om ett museum 
om Förintelsen.

I kommittédirektivet 
för utredningen om 
ett museum om För-
intelsen står det att en 
utgångspunkt är att 
berättelser från över-
levande med anknyt-
ning till Sverige ska 
stå i centrum för verk-
samheten vid det nya 
museet. 

Det finns sedan ti-
digare ett stort antal 
samlingar med berät-
telser från överlevande 
som har samlats in un-
der de gångna 75 åren 
i Sverige. De flesta av 
dessa samlingar ini-
tierades dock inte för 
att skapa och bevara 
kulturellt betydelse-

fulla berättelser att förmedla 
vid ett framtida Museum om 
Förintelsen. De första vitt-
nesmålen samlades in redan 
1945 för att användas som 
bevis i rättegångar eller som 
källmaterial i olika veten-
skapliga studier. Dessa initiala 
avsikter förverkligades sällan, 
men vittnesmålen eller berät-
telserna arkiverades vid olika 
institutioner. 

Senare insamlingsinitiativ 
syftade till att undersöka och 
besvara forskares specifika 

frågor om exempelvis svensk 
invandringshistoria eller den 
svenska räddningsaktionen i 
Budapest 1944–1945. Väldigt 
få av de existerande samling-
arna med berättelser eller vitt-
nesmål från de överlevande 
har gett något utrymme eller 
möjlighet för de överlevande 
själva att formulera sina be-
rättelser, att ställa sina frågor 
eller utrycka vad som enligt 
dem är viktigt att berätta om 
och förmedla.

I kommittédirektivet står 
det att berättelser från de 
överlevande ska stå i centrum 
för verksamheten, men ing-
enting om hur eller vad det 
är som ska förmedlas genom 
dessa berättelser. Det är inte 
heller något som utredningen 
diskuterar i detalj, vilket enligt 
mitt förmenande är helt i sin 
ordning. Detta är frågor som 
måste lyftas av dem som får i 
uppdrag att skapa och utveck-
la det nya museet och dess 
samlingar, förhoppningsvis 
tillsammans och i dialog med 
de överlevande och deras ef-
terlevande. 

Här finns ett tillfälle som 
inte får gå förlorat att inleda 
ett samtal med de överlevan-
de och deras närstående om 
hur de anser att museet kan 
använda sig av redan exis-
terande samlingar samt att 
inleda en dialog med dem om 
vilka berättelser de anser vara 
av central betydelse att samla 
in och förmedla. Här finns 
även en möjlighet att lyssna 
till och lära från de överlevan-
des upplevelser av hur deras 
eventuellt tidigare insamlade 
vittnesmål och berättelser har 

använts, återanvänts eller inte 
använts av exempelvis fors-
kare, journalister, konstnärer 
och kulturarvsarbetare. 

Vilka berättelser, anser de, 
är viktiga att samla in och 
varför? Hur tänker de kring 
hur och vad om ska förmed-
las utifrån deras eller deras 
närståendes berättelser? Det 
finns sannolikt inte ett enda 
eller enkelt svar på sådana 
frågor, men det är viktigt att 
inleda en konversation därom. 

Henry Greenspan, som 
inledningstalade vid den in-
ternationella konferensen 
som ordnades av utredning-
en, menar att det är dags att 
möta de överlevande som 
reel la samtalspartners. Part-
ners som vi ständigt samtalar 
och lär tillsammans med och 
inte enbart möter vid speciella 
tillfällen när vi exempelvis do-
kumenterar dem eller samlar 
in deras vittnesmål. Jag tänker 
att det är den viktigaste ut-
gångspunkten när det är dags 
för museet att starta en ny in-
samling eller att återanvända 
en redan befintlig samling, att 
inleda och vidmakthålla en 
dialog med de överlevande 
och deras efterlevande. Det 
centrala uppdraget för museet 
skulle då inte enbart vara att 
skapa en verksamhet som tar 
sin utgångspunkt i berättelser 
från överlevande, utan i dialo-
gen med dem.

Malin Thor Tureby
Biträdande professor i historia vid 

Linköpings universitet och expert 
i utredningen om ett museum om 
Förintelsen. En längre version av 

artikeln är publicerad på skma.se/
nyhetsbrev/.

FFÖ: MUSEET 
BÖR LIGGA I 
STOCKHOLM
DET ÄR MYCKET glädjande att 
det nu finns en gedigen och väl 
genomarbetad utredning om ett 
svenskt museum om Förintelsen. 
Nu hoppas vi bara att nödvändiga 
beslut fattas inom kort och det 
konkreta arbetet med att för-
verkliga museet kommer igång. 
Inte minst tycker vi att det är bra 
att man betonar att Förintelsen 
också är en del av den svenska 
historien och att de överlevande 
och deras berättelser, föremål och 
dokument ska stå i centrum och 
ska tas till vara. I utredningen sä-
ger man också att det insamlings-
arbetet bör inledas inom kort. 

Vi tror också att det finns två 
andra aspekter som är viktiga i 
utredningen. Dels att man beto-
nar museets självständighet och 
att det ska ha en stark forsknings-
anknytning. Det är också bra att 
man lyfter fram att en av museets 
uppgifter är att motverka histo-
rierevisionism och förnekande av 
Förintelsen.

Utredningen säger inget 
konkret om var museet ska vara 
placerat. Från Föreningen Förin-
telsens Överlevandes sida är vi 
övertygade om att en placering i 
Stockholm är avgörande. Det har 
stor symbolisk betydelse och ger 
ett starkt signalvärde av att denna 
del av vår svenska historia hör 
hemma i huvudstaden. Men det 
är också i Stockholm som flest 
besökare har möjlighet att besöka 
museet. Det gäller inte minst 
alla de skolklasser som finns i 
och runt om i Stockholm som 
behöver få en större förståelse för 
Förintelsen. 

Tommy Ringart
Ordförande i Föreningen Förintelsens 

Överlevande och expert i utredningen.
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Pass med J-stämpel tillhörande Fany Werbel från Judiska 
museets samlingar. Fotograf: Åsa Andersson Broms. J-stämpeln 
infördes av Nazityskland i oktober 1938 efter önskemål från 
svenska och schweiziska myndigheter om att kunna skilja ut 
judiska fl yktingar från andra med tyska pass, och i förlängningen 
hindra dem från att resa in i landet. Fotografi et på framsidan visar 
icke namngivna kvinnliga fl yktingar som kom med de Vita bussarna. 
Bilden är tagen i Malmö hamn våren 1945 på den färja som förde 
dem till Sverige. Fotograf: KW Gullers/Nordiska museets arkiv. 
Båda bilderna är beskurna.

Utforma verksamheten i dialog 
med överlevande och efterlevande
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Andra världskriget tar aldrig 
slut. Förintelsen av Europas 
judar förstår vi fortfarande 
inte till fullo. Det är därför 
det är så plågsamt fascine-

rande att få veta vad påven visste och vad 
han möjligen teg om.

Pius XII blev påve 1939, som präst hade 
han länge verkat i Tyskland, framväxten 
av nazismen och vad den kunde innebära 
för världen kan han inte varit okunnig om. 
Hans företrädare Pius XI hade tagit klar 
ställning mot nazismen, den avgörande 
encyklikan hade hans blivande efterträdare 
skrivit åt honom. 

Den 27 september 1942 överlämnade den 
amerikanske ambassadören i Vatikanen ett 
brev från sin regering som bland annat 
innehöll följande passus: ”Likvideringen 
av Warszawas ghetto är i full gång. Utan 
varje urskillnad, utan hänsyn till vare sig 
ålder eller kön förs alla judar i grupper ut 
ur ghettot och skjuts ihjäl. Deras kroppar 
används för framställning av fett, deras ben 
för produktion av gödsel. Massavrättning-
arna äger dock inte rum i Warszawa utan i 
läger, speciellt inrättade för detta syfte, ett 
av dem ligger i Belzec.”

Amerikanerna hade fått denna informa-
tion från Jewish Agency for Palestine och 
ville nu få den bekräftad – man tvivlade, 
som så många andra – och, om Vatikanen 
nu kunde bekräfta sanningshalten, ville man 
veta om Vatikanen hade några idéer om hur 
man skulle kunna använda sig av den all-
männa opinionen i avsikt att uppväcka de 
civiliserade krafterna i världen för ”förhin-
dra en fortsättning av dessa barbariska dåd”.

Det här brevets existens har varit känd, 
men det fanns inte med i den digra doku-
mentsamling – elva band, nära 10 000 sidor 
– som Vatikanen offentliggjort med mate-
rial om Vatikanen och andra världskriget. 
Men många forskare har tvivlat på att de 
sagt allt, nu har tvivlarna fått chansen: sen 
början av mars är arkiven som innehåller 
allt som rör Pius XII öppna.

I EN NÄRMAST rafflande artikel i den tyska 

tidningen Die Zeit redogör den tyske ka-
tolske prästen och kyrkohistorikern Hu-
bert Wolf för hur han, tillsammans med 
sju medarbetare från Münsters universi-
tet, under en hektisk vecka jagar bevis, för 
och emot. För att ta sig igenom de mer än 
200 000 pärmarna med miljoner av doku-
ment skulle hans team behövt år, nu fick 
de bara en vecka på sig innan arkiven åter 
stängdes, tills vidare. På grund av viruset.

Men de hann hitta mycket nog. Påven 
läste brevet från amerikanarna, framgår det 
av dokumenten. Hans medarbetare notera-
de att Vatikanen fått liknande information 
och att mycket talade för att den stämde. 
Förutom ett flertal skrivelser med bön om 
hjälp från hotade judar hade den katolske 
biskopen i Lemberg (idag Lviv) i augusti 
samma år berättat om de tyska ockupan-
ternas ”diaboliska” utrotning av judar. 

Påven visste alltså, men vad gjorde han, 
vad sa han? Först ingenting. När de allierade 
så småningom insett att informationen om 
den pågående Förintelsen var sann protes-
terade man öppet den 17 december 1942. 
Vatikanen anslöt inte, trots fortsatta på-
tryckningar, till protesten.

En vecka senare håller påven sitt sedvan-
liga jultal och nu nämner han i alla fall att 
hundratusentals dödas ”bara på grund av 
sin nationalitet eller härkomst”. Men hans 
kritiker har alltid varit noga med att påpe-
ka att han aldrig använde ordet jude. Vad 
hindrade honom, vad gjorde att han mot 
bättre vetande lät bli att säga som det var 
och därmed använda sitt enorma inflytande 
över miljoner människors sinnen, inte bara 
katolikers? 

De nyfunna dokumenten ger oss en led-
tråd, kanske till och med svaret. En av hans 
dåvarande medarbetare Angelo Dell’Aqua, 
som efter kriget skulle bli hans allra när-
maste rådgivare, har i en ”Appunto”, en 
intern handling från den 2 oktober 1942 
först noterat att informationen från den 
amerikanske ambassadören ”utan tvekan 
väger mycket tungt”. Sen följer en mening, 
som man enligt Hubert Wolf, världsexpert 
på Vatikanen och det tredje riket, måste 

läsa flera gånger för att verkligen inse vid-
den av: ”Men vi måste försäkra oss om att 
informationen är sanningsenlig, eftersom 
det är vanligt att judar har lätt för att 
överdriva …”. 

Dell’Aqua är i och för sig misstänksam 
mot andra också, t ex sin ordensbroder 
från Lemberg: ”…de östliga katolikerna är 
verkligen inte exemplariska när det gäller 
uppriktighet.”

Att Dell’Aqua ändå skrev och agerade 
som en klassisk antisemit framgår av en 
anteckning från december 1943, när Roms 
judars öde stod på spel: ”Det tycks mig som 
det på senaste tiden kommit alltför många 
icke-ariska besökare till sekretariatet och 
att det just inom detta sekretariat talats för 
mycket om judarna och det som de tyska 
och italienska regeringarna gjort med dem.”

   
EN VECKA FICK de på sig, de tyska forskarna, 
och även om de visste vad de letade efter 
fann de inte ett avgörande dokument: själva 
manuskriptet till påvens jultal den 24 de-
cember 1942. Kan det ändå vara så att ordet 
”jude” stod i det ursprungliga manuskriptet 
men ströks i sista stund? Än idag finns det 
naturligtvis massor av katoliker, inte bara 
i Vatikanen, som vill frikänna den påve 
som så småningom, när ghettot i Rom var 
upplöst och invånarna där förts in i döden, 
öppnade kyrkorna för de judar som fanns 
kvar i livet.

En italiensk eller katolsk inre angelägen-
het? Nej, runt om i Europa pågår fortfa-
rande diskussionen om vem som gjorde 
vad under Förintelsen, också här i Sverige, 
och varför skulle den inte det. Finns det en 
angelägnare jakt på en historisk sanning?

Hur det verkligen var med just Pius XII 
får vi först reda på när viruset är besegrat 
och Hubert Wolf och de andra forskarna 
kan återvända till de 200 000 pärmarna 
och de miljonerna dokumenten. To be con-
tinued, alltså.

    
Svante Weyler

En kortare version av artikeln  
publicerades i DN 14/5 2020.

Vad visste påven Pius XII  
om Förintelsen hösten 1942?
Fortfarande finns oklarheter om katolska kyrkans 
agerande under Förintelsen. När Vatikanen nu öppnat 
arkiven kan bilden klarna, skriver Svante Weyler.  FO
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Påven Pius XII.
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Jackie Jakubowski till minne
Vi i Svenska kommittén mot antisemitism sörjer vår mångårige medlem Jackie Jakubowski. 
Många har vittnat om Jackies stora betydelse som chefredaktör för Judisk Krönika, som kul-
turskribent, författare och debattör, och som förmedlare av Förintelsens innebörd och konse-
kvenser liksom av kunskap om judiskt liv och kultur i Europa före och efter andra världskriget.

Jackie spelade under decennier en central roll i arbetet med att upplysa om och motverka 
antisemitism och andra former av rasism, i synnerhet antiziganism. Genom åren krävde han 
upprättelse åt och erkännande av romernas historiska lidande, inte minst under Förintelsen, 
liksom de romska gruppernas fortsatt svåra situation i Europa.

Han belyste och tog strid mot antisemitismen i alla dess former och sammanhang. Med sin fa-
milj hade Jackie knappt 20-år gammal drivits ut ur Polen 1970 på grund av den kommunistiska 
regimens ”antisionistiska” kampanj, och i sitt nya hemland Sverige påtalade han tidigt och 
ständigt farorna med former av antisemitism som torgfördes som ”Israelkritik” och ”antisio-
nism”. I SKMA var Jackie i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet en av de ledande i kam-
pen mot den antisemitiska närradiostationen Radio Islam. Det var en kamp som länge bedrevs 
i stark motvind och Jackie angrep med skärpa de akademiker, politiker och intellektuella som 
försvarade radiosändningarnas propaganda som uttryck endast för ”Israelkritik”. I Boris Belt-
zikoffs efterföljd kritiserade han återkommande Svenska kyrkan och akademiska teologer för 
bristen på insikt om och uppgörelse med kristna antijudiska tankemönster och ”hatets teologi”. 

Jackie påtalade ofta farorna med en gryende radikal högernationalism och högerextremism, 
radikal islamism och antidemokratiska rörelser till vänster, och såg tidigt tendenserna till hur 
oheliga allianser mellan dessa politiska extremer specifikt formerades kring antisemitism och 
förnekande av Förintelsen. I en artikel i DN 1991 varnade han för att det var många sådana 
”grumliga allianser som gror under ytan i den nya världsordning som håller på att ta skepnad”. 
Idag, nästan trettio år senare, kan vi tyvärr bara konstatera hur rätt han hade.

Vi minns Jackie med stor respekt och tacksamhet, men också och inte minst hans passion, 
integritet, intellektuella skärpa och stridbarhet i förening med den för Jackie så karakteristiska 
ironin och humorn och lite blyga värmen. 

Inom ramen för Judisk Krönika skapas nu en fond för att hedra Jackie Jakubowskis viktiga gär-
ning inom svenskt och judiskt kulturliv. Fondens syfte håller i denna stund på att utformas. Vill 
du vara med och bidra till Jackie Jakubowskis minnesfond kan bidrag sättas in på BG 220-0244 
eller Swish 1236333827. Märk betalningen ”Jackies fond”.

Svante Weyler
Lars M Andersson
Henrik Bachner
Stéphane Bruchfeld 
Agneta Berliner
Henrik Frenkel

Kristian Gerner
Niklas Gårdfeldt Leavy
Svante Hansson
Håkan Holmberg
Lena Jersenius
Mirjam Kellermann

Karin Kvist Geverts 
Gerald Nagler
Monica Nagler
Mathan Shastin Ravid
Willy Silberstein
Jesper Svartvik
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SKMA:S STORA REGERINGSSTÖDDA utbild-
ningssatsning om Förintelsen, antisemi-
tism och rasism fortsätter och hittills har 
totalt 14 grupper från olika delar av Sverige 
genomfört utbildningen, motsvarande ca 
500 elever samt 150 lärare. På grund av de 
rådande omständigheterna med covid-19 
avvaktar SKMA med de sista grupperna, 
men förhoppningen är att utbildningarna 
ska komma igång igen under hösten.

För att upprätthålla en hög pedagogisk 
nivå genomförs kontinuerligt avstämning-
ar kring vad eleverna tar med sig. Att ut-
bildningarna ger insikter, empati och ökat 
engagemang är tydligt. Detta ser vi inte 
minst i de utvärderingar och presentatio-
ner där elever och lärare reflekterar över 
vad de lärt sig och hur de nu ser nya före-
teelser i samhället. Ibland kanske det helt 
enkelt handlar om att få upp ögonen och 
se uttryck som funnits men som man tidi-
gare inte haft kunskaperna för att uttolka.

”Jag har lärt mig vad ordet antisemitism 
betyder och dess mening. Jag har lärt mig 
att antisemitism, rasism och judehat finns 
än idag. Jag fick lära mig mer än vad jag 
skulle lärt mig i skolan. En resa jag hoppas 
alla kan få uppleva.” 
Elev, Malmö

Utvärderingarna tyder på att SKMA:s ar-
bete påverkar på många nivåer, från den 
viktiga och grundläggande insikten i vad 
begreppet antisemitism egentligen inne-
bär, vilket tyvärr inte alltid är självklart 
för en 15-åring i Sverige, till reflektion 
och insikt över situationer i dagens sam-
hälle. Många är efter avslutad utbildning 
intresserade av att fördjupa sig ytterligare 
i frågor som rör antisemitism och rasism. 
Flera deltagare söker därför vidare till de 
fördjupade fortbildningar som senare er-
bjuds dem av SKMA. (För mer om de för-
djupade fortbildningarna, se sid. 14.)

”Man kommer att vara mer uppmärksam 

när man nu kommer hem. Man hör ofta i 
skolkorridorer eller på andra ställen, kom-
mentarer eller liknande som är rasistiska 
så efter denna resa är det något som jag 
kommer att vara uppmärksam på och säga 
ifrån.”
Elev, Malmö.

”En sak som jag kommer ta med mig är att 
jag inte kommer att tolerera rasistskämt 
efter resan eftersom att det var så allt bör-
jade och jag känner stor skam för tidigare 
gånger då man kanske har skrattat till den 
typen av skämt.” 
Elev, Stockholm

En nyckelfråga i det pedagogiska arbetet 
med att förmedla viktiga kunskaper till 
ungdomar handlar om att vara både un-
dervisande och samtidigt lyssna aktivt till 
elevernas egna frågor och erfarenheter. 
Detta kännetecknar ofta hur elever be-
skriver ny information som de anammat, 
samtidigt som de har kunnat använda 
exempel från sin egen vardag, och däri-
genom omvandlat det de lärt till praktisk 
kunskap.

”I Rabka insåg jag att Förintelsen är var-

Utbildningar

En utbildning som engagerar

Under två dagars förberedelser med föreläsare från SKMA får eleverna fördju-
pade kunskaper om antisemitism, nazism och Förintelsens förlopp inför resan till 
Polen.
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Under guidningen får elever även praktiska uppgifter att diskutera och genom-
föra, vilket skapar ökat fokus och engagemang. På bilden studerar eleverna en 
transportlista över deportationer från Drancy i Frankrike.

Utvärderingar från SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och 
rasism visar på fördjupade insikter och förstärkt engagemang bland elever. 
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En central del i elevernas reflektioner är de personliga berättelser som de möter 
under utbildningen och som skapar en förståelse som läroboken inte lyckas 
förmedla.
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Många elever vittnar om att utbildningen har öppnat deras ögon för orätter som 
de inte tidigare har sett, och att de nu i högre grad uppmärksammar och för 
berättelserna vidare.

enda liv som försvann, inte bara lägren vi 
läst om. Förintelsen är när människor tas 
ifrån sina hem i små byar, och när synagogor 
brändes ner för att aldrig byggas upp.” 
Elev, Värmland

Många elever säger att de under utbild-
ningen kommit till insikt om att lärobokens 
siffror har blivit ”riktiga människor”. Det 
innebär även att eleverna beskriver insik-
terna som något de aldrig hade kunnat för-
stå enbart genom klassrumsundervisning 
utifrån en lärobok.

”Känslan är svår att beskriva men det var 
som att jag förstod på ett helt annat sätt. 
Man har ju hört och läst siffror på det förut, 
men det är svårt att tänka sig hur många 
det är. Det blev också väldigt tydligt att det 
inte egentligen handlar om antalet männ-
iskor (även fast det också såklart är viktigt 
att veta), utan mer om varje enskild person 
som utsattes och att varje människa har stor 
betydelse och värde.” 
Elev, Jönköping

”Just berättelserna om personerna var väl-
digt starka. Har tidigare bara hört om num-
ren och då är det lätt att glömma att alla 

hade en egen historia.” 
Elev, Göteborg

Ytterligare ett exempel på att utbildningen 
skapar engagemang är de kommentarer, 
frågor och reaktioner som SKMA får från 
elever som avslutat utbildningen. De be-
rättar att de nu när de har bättre kunska-
per reagerar på uttryck i samhället och 
har en ökad vilja att säga ifrån och agera. 
Det kan gälla en kommentar i sociala me-
dier, ord som sägs på fotbollsplanen eller 
i ett spel: 

”...mina klasskompisar har skapat en Mine-
craft-server där de försöker återskapa Ausch-
witz så noga det går och skämtar väldigt myck-
et kring detta på extremt provocerande och 
respektlösa sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska 
ta itu med detta problem men vill göra NÅ-
GOT åt det... Har ni tips på vad jag kan göra?” 
Elev, Stockholm

Att kommentarer och antisemitiska ut-
tryck förekommer omnämner även lärare, 
som exempelvis uppmärksammar att s.k. 
”judeskämt” förekommer på skolor redan i 
årskurs 7. Därför glädjer det oss när vi hör 
vilket otroligt arbete elever som deltagit i ut-

bildningen lägger ner på att sprida sina ny-
vunna kunskaper och insikter. De genomför 
presentationer för skolkamrater, lärarkolle-
gier och i flera fall även för allmänheten. De 
gör utställningar och förklarar för sina yngre 
skolkamrater och för vårdnadshavare vad de 
lärt sig. Utbildningen ger på detta sätt s.k. 
ringar på vattnet genom att skapa engage-
mang och samtidigt aktivera eleverna som 
lärresurser för varandra.

Ett kärnbudskap i Skolverkets riktlinjer kring 
arbetet för att förmedla och förankra respekt 
för de grundläggande demokratiska värdering-
ar som det svenska samhället vilar på lyder:

”Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.”

Utifrån vad elever och lärare visar efter ge-
nomförda utbildningar, lever detta utbild-
ningsprojekt upp till dessa riktlinjer på ett 
föredömligt sätt. Med detta i åtanke ser vi 
på SKMA fram emot att snart få fortsätta 
det viktiga arbetet med projektets reste-
rande utbildningar.

Niclas Blom
Pedagog, SKMA.
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Ungdomsutbildning fördjupar kunskaper

”Jag har aldrig varit rädd för säga vad jag tycker eller proteste-
ra om någon säger något dumt, speciellt inte när det gäller så 
här viktiga frågor. Men det betyder inte att jag direkt vetat hur 
jag ska argumentera, och efter denna helg känner jag att jag 
har mycket mer kunskap att använda mig av i diskussioner. 
Jag ser fram emot att lära mig ännu mer nästa gång vi träffas!”

Så skrev Mert Baran Tuncer, elev på Katri-
nelundsgymnasiet i Göteborg, i sin utvär-
dering efter att ha deltagit på en av SKMA:s 
fortbildningar tidigare i år. Han är en av de 
drygt 1 100 ungdomar, främst elever på hög-
stadieskolor runtom i landet, som 2018-2020 
genomgår SKMA:s regeringsstödda utbild-
ningssatsning om Förintelsen, antisemitism 
och rasism. 

Grundutbildningen i satsningen består av 
för- och efterseminarier samt en studieresa 
till Förintelsens platser i Polen. Mert Baran 
åkte med SKMA till Polen i mars 2019 till-
sammans med andra elever från högstadieskolor i Göteborg. 
6-12 månader efter avslutad grundutbildning och resa, då de 
flesta deltagare börjat på gymnasiet, erbjuder SKMA en upp-
följande fortbildning för dem som vill fördjupa sig ännu mer i 
nutida antisemitism och rasism. I februari hade de första två 
grupperna sina första av två fortbildningshelger i Stockholm, 
som leddes av SKMA:s Mathan Shastin Ravid.

UNDER FORTBILDNINGARNA KOMBINERAS gästföreläsningar med grupp-
övningar och diskussioner. I februari gästades grupperna av Daniel 
Poohl, Haris Grabovac och Bilan Osman från stiftelsen Expo. Da-
niel och Haris föreläste om rasistiska partier och rörelser i Sverige 

och den propaganda dessa sprider mot judar, muslimer, romer och 
andra grupper. Bland annat redogjorde de för extremhögerns ut-
veckling under efterkrigstiden och dess nutida kopplingar till och 
påverkan på partier som Sverigedemokraterna och ”alternativa” 
medier på nätet. 

Bilan Osman föreläste om afrofobi och islamofobi. En historisk 
bakgrund till vanliga afrofobiska och islamofo-
biska fördomar landade i en diskussion om hur 
svarta och muslimer på grund av dessa fördomar 
på olika sätt utsätts för hat, hets och attacker i 
dagens samhälle. Nästa gång grupperna träffas 
kommer föreläsningarna handla om antisemi-
tism, antiziganism och konspirationsteorier.

I det inledande citatet framhåller Mert 
Baran att han tack vare fortbildningen har 
fått fler argument för diskussioner. En ut-
gångspunkt för alla SKMA:s ungdomsutbild-
ningar är just att fokusera mycket på delta-
garnas egen vardag och tillsammans försöka 
hitta sätt att förebygga och bemöta fördomar 
och rasism som drabbar dem själva eller an-

dra. Målet är att stärka deltagarna både med ämneskunska-
per och konkreta tips på hur man kan resonera och agera i 
vardagen. Under de första fortbildningshelgerna i februari 
ägnades mycket tid åt att dela erfarenheter kring situationer 
deltagarna själva upplevt och dilemman de själva hamnat i 
kopplat till olika former av rasism. 

DE FÖRSTA TVÅ grupperna skulle haft återträffar i april, men corona-
pandemin satte stopp för det. Nu är förhoppningen att Mert Baran 
och de andra ska kunna träffas igen i augusti, och att SKMA ska 
kunna genomföra fler fortbildningar av detta slag under hösten 
2020 och våren 2021.

Elliot, Oskar, Jolina, Wilma och Ida i gruppdiskussion.

Utbildningar

SKMA:s utbildningar för unga fördjupar kunskaperna om och stärker 
argumentationen mot samtida former av antisemitism och rasism.

FOTO MATHAN SHASTIN RAVID

Mert Baran Tuncer

FO
TO

 P
R

IV
AT



svenska
kommittén

mot
antisemitism 15

HÅGKOMSTPROJEKTET
Det regeringsstödda utbildningsprojektet 
om Förintelsen, antisemitism och rasism 
för elever och lärare på olika högsta-
dieskolor runtom i landet fortsätter. På 
grund av coronapandemin kunde ett par 
av vårens utbildningar inte genomföras. 
Dessa, samt ytterligare flera av de återstå-
ende utbildningarna i hågkomstprojektet, 
kommer om möjligt att genomföras i höst. 
Under slutet av vårterminen genomfördes 
följande webbseminarier inom ramen för 
projektet:
2 JUNI
Niclas Blom och Lena Jersenius ledde ett 
efterseminarium för elever och lärare från 
olika högstadieskolor i Malmö som åkte 
till Polen med SKMA i februari.

8 JUNI
SKMA arrangerade ett fördjupande efter-
seminarium för lärarna från Malmö med 
en föreläsning om antisemitism av idéhis-
torikern Henrik Bachner.

15-16 JUNI
SKMA arrangerade ett tvådagars semina-
rium för lärare om Förintelsen och anti-
semitism tillsammans med Yad Vashem i 
Israel.

SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

6 MAJ
Mathan Shastin Ravid höll en onlinefö-
reläsning om antisemitism och SKMA:s 
verksamhet för MUF Västra Götaland.

12 AUGUSTI
Niclas Blom håller en workshop om anti-
semitism på en lärarfortbildning i Malmö 
arrangerad av Malmö Museer i samarbete 
med Forum för levande historia.

AUGUSTI
SKMA arrangerar fördjupande ungdoms-
fortbildningar i Stockholm om nutida 
antisemitism, afrofobi, antiziganism och 
islamofobi. Deltagarna är gymnasieelever 
från olika skolor runtom i landet som ti-
digare deltagit i det regeringsstödda Håg-
komstprojektet. Utbildningarna leds av 
Mathan Shastin Ravid, dessutom bjuds 
gästföreläsare in.

Kalendarium

PÅ SVT VISAS nu en dokumentär från 
BBC om de konspirationsteorier om den 
amerikansk-judiske finansmannen och fi-
lantropen George Soros som sprids runt 
om i världen. Filmen är i långa stycken 
intressant och upplysande. Den visar 
hur konspirationsteorierna, som ofta 
är uttalat eller underförstått antisemi-
tiska, blivit centrala propagandaverktyg 
för högerextrema och bredare högerna-
tionalistiska rörelser i Europa och USA 
och ekas av ledande politiker som pre-
sident Trump, Ungerns premiärminister 
Orbán och Italiens tidigare inrikesmi-
nister Salvini. Filmen ger också exem-
pel på hur de exploateras av auktoritära 
ledare i Mellanöstern, som Turkiets 
president Erdogan. I Sverige har dessa 
uppfattningar torgförts av såväl NMR 
som företrädare för SD.

Soros utmålas som en allsmäktig fien-
de som finansierar och styr flyktingström-
mar, kontrollerar EU och det demokra-
tiska partiet i USA, fjärrstyr antirasistiska 
rörelser osv. Syftet med konspirationen 
sägs, med vissa variationer, vara att ge-
nom migration, globalisering och ”vän-
sterpolitik” underminera kulturer, splittra 
nationer, störta regeringar, iscensätta ett 
”befolkningsutbyte” och försvaga ”den vita 

rasen”, och i förlängningen styra politiken 
för egna ondskefulla syften. Filmen visar 
också hur konspirationsteorierna inspi-
rerat till våld och terror, inte minst mot 
judiska mål. 

Men filmen är på vissa plan problema-
tisk. Den tar extremhögerns och antise-
miternas prob lemformulering som ut-
gångspunkt i det att den ställer frågan: kan 
konspirationsteorierna stäm ma? Även om 
frågan tydligt besvaras nekande, och de 
politiska och antisemitiska motiven bak-
om propagandan framhålls, är upplägget 
problematiskt eftersom det ger intryck av 

att frågan äger ett visst mått av rimlighet.
Obegripligt nog valde SVT initialt att 

skruva detta ännu ett varv. Filmen gavs ti-
teln ”George Soros – hjärnan bakom allt” 
och den ursprungliga presentationen löd: 

”Multimiljardären George Soros väcker 
starka känslor i en alltmer polariserad 
värld. Är den 89-årige ungraren värd 
beundran för sina generösa donationer 
och sitt engagemang för öppenhet och 
demokrati? Eller är han i själva verket 
hjärnan bakom en global konspiration 
med syfte att öppna alla gränser och un-
dergräva folkvalda ledare som Trump, 
Erdogan, Orban och Putin?”

Den som endast tog del av SVT:s 
titel och presentation kunde lätt få in-
tryck av att ”frågan” huruvida Soros är 
”hjärnan bakom en global konspira-
tion” skulle vara legitim och att svaret 
långtifrån är givet. Att på detta lättsin-

niga vis leka med antisemitiska konspira-
tionsteorier och högerextrem propaganda 
är oansvarigt och oacceptabelt. Efter stark 
kritik på bl.a. Twitter ändrade SVT texten 
och bad om ursäkt för den tidigare formu-
leringen. Det är bra, men SVT bör också 
fundera över hur det kunde bli så fel från 
början.

SKMA

Kritik mot SVT för presentation av dokumentär

Skärmbild från SVT Play.
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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

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

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



svenska
kommittén

mot
antisemitism 17

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

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

BLI EN BÄTTRE 
SÄLJARE

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

HEDRA NÄRA OCH KÄRA GENOM ATT STÖDJA  

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

stora som småSom tack skickar SKMA ett gåvobrev med din 
personliga hälsning.

Beloppet kan betalas via Bankgiro 861-6112, Plus-
giro 30129-1 eller Swish 1232886893. Märk betal-
ningen med ”Gåvobrev”Skriv därefter ett e-mail 

till info@skma.se med följande information:
 ◊ Avsändare av gåvobrevet
 ◊ Mottagare av gåvobrevet (inklusive adress)

 ◊ Datum då brevet ska komma fram
 ◊ Personlig hälsning
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INBOX CAPITAL

HAMNGATAN 11
111 47 STOCKHOLM

Jamfa AB
B O R Å S

betald  annonspl ats

B E T A L D  A N N O N S P L A T S
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Willy  
Silberstein AB 

erbjuder

• Medieträning: du blir vas-
sare och tydligare i media efter 

en träning med Willy Silber-
stein, dina chanser att nå ut 

förbättras avsevärt

• Moderatorsuppdrag: Willy 
Silberstein lovar ett högt 

tempo och tydliga besked som 
moderator vid debatter eller 

utfrågningar.

Så här sade f d näringsminis-
tern om  

Willy Silberstein som modera-
tor: 

 
”Willy Silberstein kan få en debatt att 

lyfta. Han ställer vassa frågor, håller 

högt tempo och ger sig inte förrän han 

fått svar. Det gör en debatt informativ 

och underhållande.”  

Björn Rosengren, f d näringsminister

Willy Silberstein  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se

Välkommen till IPU

www.ipu1973.se

Vem är du?

Kanske Sveriges mest utvecklade 
beteende- och motivationsanalys

som finns i 90 länder
och på 40 språk.

Ett verktyg för HR-personer
och konsulter.

Beställ kostnadsfritt en Demorapport.

®

Tel. 08 -34 18 40

Talent Insights

+

=



 

BILDAD I ENLIGHET MED NANSEN-KOMMITTÉNS DEKLARATION, OSLO 1983

•	 är en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som har till ändamål att 
förebygga och motverka antisemitism och rasism.

•	 bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.

•	 informerar politiker, myndigheter och media om rasism och antisemitism.

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

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

•	 bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunskaperna om 
antisemitism, rasism och Förintelsen inom skolanEtt led i detta projekt 
är arrangerandet av seminarier över hela landet för lärare, liksom årliga 
fortbildningsresor till forsknings- och utbildningsinstitut i Polen och Baltikum.

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

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

STÖD SVENSKA KOMMITTÉN MOT ANTISEMITISM

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

svenska
kommittén

mot
antisemitism

SKMA|Svenska kommittén mot antisemitism
Ansvarig utgivare: Willy Silberstein

Redaktör: Henrik Bachner
Grafisk form: Karl Gabor

Box 22330, 104 22 Stockholm, Sweden | Tel +46(0)8 667 60 90 | Fax +46(0)8 652 60 90
E-post info@skma.se | www.skma.se | Plusgiro 30 1 29-1 | Bankgiro: 861-6112 | Swish 123 288 6893

Artiklar i Nyhetsbrevet som ej författats av SKMA:s ordförande eller SKMA representerar inte nödvändigtvis SKMA:s åsikter.

Returadress:
SKMA
Box 22330
104 22 Stockholm

P
O

S
T

T
ID

N
IN

G
 B


