
svenska
kommittén

mot
antisemitism 1

ORGANISATIONEN International Holo
caust Remembrance Alliance, 
IHRA, samlar regeringar och ex
perter med syftet att befrämja ut
bildning, forskning och hågkomst 
av Förintelsen och motverka anti
semitism, antiziganism och andra 
former av rasism. Idag består or
ganisationen av 34 medlemsstater, 
däribland Sverige. 

2016 antog IHRA en icke rättsligt 
bindande arbetsdefinition av antise
mitism. Definitionen kompletteras 
med ett antal exempel som beskrivs 
som uttryck vilka ”med beaktande 
av den övergripande kontexten” kan 
utgöra antisemitism och som ska 
”vägleda IHRA i dess arbete”. 

Inför Förintelsens minnesdag och 
den internationella konferens som 
regeringen arrangerar i höst med 

syftet att föra minnet av Förintelsen 
vidare och motverka antisemitism 
meddelade statsminister Stefan 
Löfven i en artikel i den israeliska 
tidningen Yedioth Ahronoth 22/1 
att Sverige, som sedan tidigare an
slutit sig till IHRA:s arbetsdefini
tion, även ställer sig bakom exem
pelsamlingen. 

Beslutet välkomnades från flera 
håll, men mötte också invändning
ar. Kritiker har bl.a. hävdat att någ
ra av de exempel som IHRA anser 
kan utgöra antisemitism i samman
hang som rör Israel öppnar för att 
politisk kritik som inte är antisemi
tisk ändå påstås vara det, och har 
uttryckt farhågor för att detta kan 
användas för att tysta och t.o.m. 
kriminalisera ickeantisemitisk 
kritik av Israels politik.

SKMA:S STORA REGERINGSSTÖDDA utbild
ningssatsning om Förintelsen, antisemi
tism och rasism fortsätter. Den riktar sig 
främst till elever och lärare på högstadie
skolor runtom i landet, och inkluderar en 
studieresa till Förintelsens platser i Polen 
samt för och efterseminarier. I februari 
beslutade regeringen att ge ett bidrag på 
4 miljoner kronor till en förstärkning av 
satsningen. 

Det är främst skolor som redan delta
git i projektet som kan ansöka om att ta 
del av bidraget, för att dessa framöver på 
egen hand ska kunna arrangera studiere
sor till Förintelsens platser. De deltagande 
skolorna ansvarar denna gång själva för för och efter
arbetet, seminarierna ska ledas av de lärare på skolorna 
som redan utbildats inom projektet. Utgångspunkten är 
att grupperna ska vara blandade med elever och lärare 
från olika skolor. SKMA hjälper till med underlag och råd 
under för och efterarbetet, och guidar på plats i Polen. 
Det extra regeringsbidraget innebär att ytterligare ca 450 

elever och lärare utöver de ca 1 000 ursprungligt beräk
nade deltagarna kommer kunna utbildas.

Regeringen meddelade nyligen att även Forum för 
levande historia får en miljon för att förstärka förut
sättningarna för s.k. hågkomstresor och 6 miljoner till 
förstärkta utbildningsinsatser om antisemitism, även 
inom samhällsorientering för nyanlända.

En medlem i nazistiska NMR dömdes 
i slutet av januari av Solna tingsrätt 

till sex månaders fängelse för hets mot 
folkgrupp och ofredande av tre debat-
törer. Mannen hade under 2018-2019 
skickat hundratals sms med antisemi-
tisk och rasistisk propaganda till journa-
listerna Helle Klein och Maria Ripenberg 
samt till Advokatsamfundets f.d. gene-
ralsekreterare Anne Ramberg. Han fäll-
des även för inlägg med antisemitiska 
och nazistiska budskap postade på det 
ryskbaserade sociala nätverket VK.

”Äntligen tycks rättsstaten förstå att 
den här typen av brott med hat och 
hot mot journalister och debattörer är 
allvarligt och i grunden ett hot mot de-
mokratin”, sade Helle Klein till SVT. 
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Dålig teater
”För Mattias Karls-
son, och de andra 
tyckarna runt hans 
bord, är det viktigt 
att understryka att 
[tankesmedjan] 
Oikos, absolut 
inte, inte på något 
sätt, är bundet 
till Sverigedemo-
kraterna. ... Det är 
en pinsamt dålig 
teater. Det är klart 
att Oikos är en 
förlängning av Sve-
rigedemokraternas 
politiska projekt. 
... Det breda 
pragmatiska natio-
nalistiska partiet 
vill ta ägarskap 
över den svenska 
konservatismens 
utveckling. De som 
har satt sig vid 
Mattias Karlssons 
bord kan ha vilka 
förklaringar de vill. 
... Men det hade 
varit klädsamt med 
lite ärlighet. ... Säg 
som det är istället: 
Sverigedemokra-
ternas ledning 
vill bryta ny mark 
för sitt politiska 
projekt. Och ni är 
gärna med och 
hugger i.”

Daniel Poohl
Expo 9/2 2020

Utbildningssatsning för skolor utökas

NAZIST DÖMD  
FÖR OFREDANDE  
AV DEBATTÖRER
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Elever från Malmö besöker Remusynagogan i Krakow. 

Sverige står bakom  
IHRA:s definition
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Vi har under den senaste tiden fått många indikatio
ner på att den konferens om minnet av Förintelsen 
och kampen mot antisemitism som regeringen 
anordnar i Malmö i oktober 2020 verkligen är en 
seriös satsning. Inte bara för de höga ambitionerna 

när det gäller deltagarna, ett femtiotal stats och regeringschefer 
är inbjudna och förhoppningarna i regeringskansliet är stora på 
deras deltagande. Utan också när det gäller själva innehållet i kon
ferensen och ambitionen att nå konkreta resultat. 

SKMA har blivit inbjudna till både informella möten med dem 
inom regeringskansliet som förbereder kon
ferensen och mer formella samråd tillsam
mans med andra berörda organisationer. 
Detta är ett prestigeprojekt för regeringen 
Löfven, vi har svårt att tänka oss ett bättre 
eller viktigare.

Vi har i samtalen framhållit vikten av att 
konferensen tar upp dagens antisemitism 
i lika stor utsträckning som den vänder 
blicken bakåt, mot historien. Den första 
konferensen, som kom till på initiativ av 
Göran Persson, koncentrerade sig kring 
minnet av Förintelsen och nådde där just 
konkreta resultat. Det ger utrymme för att ta nya framåtriktade 
initiativ, vilket oundvikligen kan leda till laddade politiska dis
kussioner med flera av de deltagande staterna.

Vi uppmanar regeringen att inte vika undan från de diskussio
nerna. Den politiska utvecklingen i  Europa och i andra delar av 
världen idag kräver att man tar på sig uppgiften att förstöra den 
goda stämningen genom att tala klarspråk.

En central uppgift är att förena världens ledare kring vikten av 
minnet av Förintelsen och fördöma de revisionistiska tendenser vi 
ser i vissa östeuropeiska länder och den öppna förnekelse som till 
exempel propageras av den iranska regimen. Det blir inte enkelt. 
En annan politiskt möjligen känslig men nödvändig uppgift blir 
att tydligt markera mot antisemitiskt färgade regeringskampanjer 
eller konspirationsteorier i  statlig propaganda. Exemplen är flera 
från de senaste åren.

ATT KONFERENSEN ÄGER rum i Malmö är både bra och komplicerat. Bra 
därför att Malmö verkligen uttryckt en stark vilja att få dit den, och 
för att det därmed ger Malmö som stad ännu starkare anledning att 
bedriva arbetet med upplysning och utbildning om antisemitism. Det 
finns en tydlig politisk vilja till det i Malmö, den får nu nationellt stöd.

Det är därför en sån här ögonblicksbild från SKMA:s medarbe
tare Mathan Shastin Ravid är så glädjande:

”Givande möte med SSU Skåne idag. I samband med min föreläs
ning fördes en lång och intressant diskussion. Mycket fokus på gräns

dragningar mellan antisemitism och politisk 
kritik i debatten om IsraelPalestina, analo
gier till nazismen, 'antisionism', osv. Stort en
gagemang, många bra tankar och frågor. Det 
finns en medvetenhet om att det finns en del 
att jobba på i de egna leden. En av deltagarna 
kom fram till mig på slutet och berättade att 
han själv sjungit 'krossa sionismen' på demon
strationer utan att någonsin reflektera över 
det, tillsammans kom vi överens om att det 
inte bara är djupt problematiskt utan också 
ologiskt om man samtidigt påstår sig vara för 
en tvåstatslösning, och vill bli tagen på allvar i 

sin kritik av Israels politik. Tror att många som var med idag fick en 
djupare förståelse för problemet med antisemitism och på vilka sätt 
den kan förekomma i debatten om Israel.”

Mathan besökte de unga SSUarna på deras inbjudan, tidigare har 
andra medarbetare från SKMA haft liknande föreläsningar och dis
kussioner med andra grupper av aktiva socialdemokrater i Malmö, 
då också på deras initiativ. 

Detta, förenat med att det i flera av de kommande hågkomstre
sorna till Förintelsens platser i Polen ingår grupper från Malmösko
lor, pekar på att utöver ansvaret för den stora internationella konfe
rensen finns det idag politiker, tjänstemän och skolor i Malmö som 
tar frågan om den ökande antisemitismen på största allvar. Där har 
vi en fortsatt uppgift att fylla, och den tänker vi ta på oss.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism

REGERINGEN MÅSTE TALA KLARSPRÅK 

”Att konferensen 
äger rum i Malmö 

är bra.”

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

Läs mer på skma.se eller kontakta SKMA på info@skma.se eller 08 667 60 90.
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Antisemitism i grupper med rötter i Mellanöstern 
är ett reellt och allvarligt problem, men det är ett 
misstag att se antisemitism från muslimer som 
det enda stora hotet mot judar.

Det skriver Ingrid Lomfors, överintendent vid 
Forum för levande historia, i en debattartikel i GP. Risken är att 
man bortser från hot från högerextremister och annan antisemi
tism som svenska judar möter i vardagen.

Lomfors lyfter en viktig poäng. I dagens politiska klimat har 
det blivit populärt att använda antisemitism som slagträ, inte 
minst mot muslimer och invandring. 

Argumentationen får hjälp av föreställningen att antisemitis
men är ett till stora delar avslutat kapitel i Europa, att idéerna 
ebbade ut efter andra världskriget. Istället talas det på många håll 
helst om en ”importerad” antisemitism från Mellanöstern som 
vuxit i skuggan av IsraelPalestinakonflikten. 

Dessa tankegångar återfinns från höger till vänster i den poli
tiska debatten. I tider då nynationalistiska vindar blåser minskar 
intresset för att erkänna antisemitismens djupt rotade inhemska 
traditioner. Antisemitism görs till något som finns hos ”de andra”, 
inte hos ”oss”. 

Tyvärr faller Socialdemokraterna också i den fällan. Stefan 
Löfven har tagit tydlig ställning mot antisemitism, det råder inget 
tvivel om var han står personligen. Men när han i en intervju i 
DN i oktober skulle ge sin analys av antisemitism så sa han ”de 
här uttrycken är så osvenska”. Sverige, menade Löfven, känne
tecknas snarare av samarbete och samförstånd. 

KD:s Ebba Busch Thor tar det här tio resor längre. Efter sin 
omtalade lunch med Jimmie Åkesson sa hon i sitt tal i Almedalen 
och i en debattartikel publicerad i Aftonbladet att hon istället vill 
prata om samhällsgemenskap, där ”svenskarna” beskrivs som ett 
homogent folk. Busch Thors polerade svenskhet är lika oskulds
full och vit som hennes eget leende. Inte en enda skönhetsfläck 
av antisemitism eller rasbiologi.

En alert reporter på SVT följde upp resonemanget och frågade 
EBT: ”Hur är det med judar, som inte vill fira jul?” varpå Busch 
Thor svarade att det är ”självklart att man måste få förhålla sig till 
högtider och traditioner på olika sätt. Men att det är klart att det 
skapar en bättre gemenskap och sammanhållning om man visar 
respekt för och bejakar det nya landets kultur.” 

DESSVÄRRE ÄR FLERA politiker ovilliga att erkänna eller kanske 
omedvetna om att antisemitism och islamofobi i många fall hänger 
ihop och förstärker varandra. Ökad nationalism och rasism ger 
nytt bränsle åt antisemitismen, något vi kunnat se i Europa och 
USA. När politiker och debattörer spär på islamofobin och främ

lingsfientligheten ökar även attacker riktade mot judar. 
Vid flera terrordåd som ägt rum de senaste åren tycks gär

ningspersonerna ha motiverats av konspirationsteorin om ”be
folkningsutbytet” eller Eurabia. Ett tankemönster som förutsätter 
en syndabock, en fiende som har ”förrått folket”. För högerpo
pulister och vit maktgrupper i USA och Europa handlar sveket 
om att ha drivit på för öppna gränser. På så sätt återupplivas den 
klassiska antisemitismen. Medan muslimerna och flyktingarna 
betraktas som fienden på utsidan görs judarna till den illojala 
fienden på insidan.

 Även om mytbildningen förekommer i olika versioner och 
judar och muslimer tillskrivs olika roller så utgör båda grupperna 
centrala mål. 

När en 46årig man dödade 11 människor i en synagoga i Pitts
burgh i USA 2018 hade han skrivit flera gånger i sociala medier 
om HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society, en judisk organisation 
som hjälper flyktingar. ”HIAS vill ta hit inkräktare som mör
dar vårt folk. Jag kan inte stå passiv och se mitt folk slaktas. Åt 
helvete med vad ni tycker. Jag går in.” Terroristen drevs inte bara 
av judehat utan också av idén att judarna var ansvariga för att de 
vita amerikanerna var under hot. 

I oktober 2019 satte sig en 27årig gärningsman i en bil full 
av vapen och hemmagjorda sprängladdningar och körde mot 
synagogan i Halle i Tyskland. Även han drevs av konspirationer 
om en dold judisk makt och om att befolkningen i väst håller på 
att bytas ut. 

 
DET OROAR MIG att majoriteten av våra riksdagspartier dagligen 
talar om flyktingar i termer av hot och problem. De som påstår 
sig vara motståndare till antisemitism borde förstå att om man 
bidrar till ökad främlingsfientlighet, utmålar muslimer som ett 
hot och lånar retorik från högerextrema så man är med och 
bidrar till ökat hat och antisemitism.

HIAS säger det bäst, på sin hemsida skriver de: ”Den ilska 
och förbittring vi upplevt i detta land och runt om i världen, och 
som lett till ökade attacker mot flyktingar, kan inte förstås i ett 
vakuum. Det går inte att frikoppla vit nationalism, antisemitism 
och fientlighet mot invandrare från 
varandra, de binds samman av hat. 
HIAS mission har varit att välkomna 
främlingen, men i uppdraget måste 
nu även ligga att förvisa hatet mot 
'den andre'.”

 Somar Al Naher
Kultur- och frilansskribent  

och medlem i SKMA.

Antisemitism och islamofobi förstärker varandra 

G Ä S T K R Ö N I K A

Gästkrönika av Somar Al Naher
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Nya rapporter om antisemitism   i Europa och USA

FRANKRIKE

Unga särskilt utsatta
■ Enligt det franska inrikesdepartementet anmäldes 687 antise
mitiska incidenter 2019. Det är en ökning med 27 procent jämfört 
med 2018, men nivån är lägre än t.ex. 2014 och 2015. Av de hatbrott 
som registrerades i Frankrike 2019 utgjorde 151 angrepp som inklu
derade våld, vandalisering och stöld och 536 representerade olika 
former av hot och hets.  

2019 uppmärksammades bl.a. antisemitiska yttringar i samband 
med de ”gula västarnas” protester i Paris och vandaliseringen av en 
judisk begravningsplats i närheten av Strasbourg.

Under 2019 registrerades 1 142 rasistiska och främlingsfientliga 
incidenter, en markant ökning jämfört med 2018 då 496 sådana hat
brott rapporterades, samt 1 052 antikristna och 154 antimuslimska 
incidenter.

Enligt en undersökning som American Jewish Committee och 
Fondapol genomförde 2019, och som bygger på svar från ett ur
val om 505 vuxna franska judar, uppgav 70 procent att de utsatts 
för minst en antisemitisk handling under sitt liv, i åldersgrup
pen 1824 år var motsvarande andel 84 procent. Utsattheten var 
högst i grupper som på grund av klädsel är lätta att identifiera 
som judar.

Enligt studien ägde angreppen ofta rum på gatan eller i skolan, 
men en betydande andel uppgav också att de utsatts för verbala 
antisemitiska angrepp på sina arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller 
på andra platser. 

Undersökningen pekar på att många judar åtminstone vid något 
tillfälle vidtagit åtgärder för att minska risken för att utsättas för 
antisemitism. Enligt resultaten hade 43 procent undvikit vissa gator 
eller områden, 37 procent hade undvikit symboler som gör dem 

identifierbara som judar och 25 procent hade undvikit att nämna 
något om sin judiska identitet på arbetsplatser. Bland dem som upp
givit att de utsatts för antisemitism är det än större andelar som 
agerat på detta sätt. 

ITALIEN 
Fler förnekar Förintelsen 
■ I en attitydstudie som genomfördes i slutet av förra och början av 
detta år undersökte det i Rom baserade forskningsinstitutet Eurispes 
den italienska befolkningens inställning till bland annat vissa anti
semitiska och historierevisionistiska påståenden. Studien bygger på 
svar från 1 120 
vuxna.

Enligt resul
taten instäm
de 15 procent 
helt eller del
vis i påståen
det att Förin
telsen aldrig 
ägt rum. Det 
är en markant 
ökning sedan 
2004 då när
mare 3 pro
cent svarade 
instämmande 
på samma påstående. Även andelen som anser att Förintelsens om
fattning överdrivits har ökat från 11 procent 2004 till 16 procent 

idag. 
Stödet för påståenden som återger antisemitiska konspira

tionsteorier om judars makt och inflytande har sjunkit något 
sedan 2004 men ligger fortfarande på en hög nivå. Enligt 
studien instämmer 24 procent helt eller delvis i påståendet 
att judar kontrollerar ekonomi och finansmarknader, 22 
procent anser att judar styr medierna och 26 procent att de 
kontrollerar USA:s politik. 

Stödet för traditionella antisemitiska påståenden är en
ligt resultaten starkast i höger eller mittenhögeropinioner, 
men påståendet att judar styr USA:s politik vinner även ett 
betydande stöd i grupper som sympatiserar med den poli
tiskt mer svårdefinierade populistiska Femstjärnerörelsen. 
Historierevisionistiska påståenden har emellertid starkare 
stöd i vänster eller mittenvänsteropinioner. 

Enligt en majoritet av respondenterna bör aktuella anti
semitiska incidenter i Italien ses som isolerade händelser 
och inte som en indikation på att antisemitismen utgör 
ett allvarligt problem i landet. Samtidigt anser en lika stor 
andel att dessa incidenter kan knytas till  utbredningen av 

ett rasistiskt språkbruk. 

Paris, februari 2019. Brevlådor med bilder på Simone Veil (1927-2017), 
framträdande fransk-judisk politiker och överlevande från Förintelsen, 
övermålade med hakkors. Skärmavbild från Youtube.

Milano, december 2019. Manifestation mot judehat efter 
att Liliana Segre, 89-årig överlevande och livstidssenator, 
utsattes för en våg av hot och hat från högerradikalt håll 
efter att ha tagit initiativ till en parlamentarisk kommis-
sion mot antisemitism och rasism. 
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Nya rapporter om antisemitism   i Europa och USA

TYSKLAND

Antisemitism starkast 
bland AfD-väljare 
■ En studie av sambandet mellan partisym
patier och antidemokratiska uppfattningar i 
Tyskland  genomförd av forskare vid Leip
zigs universitet visar att auktoritära, anti
muslimska och antisemitiska inställningar 
är tydigt mer utbredda i grupper som sym
patiserar med högernationalistiska AfD än 
i andra politiska opinioner. 

Mätningen, som bygger på svar från 2 
344 vuxna individer, visar att stöd för tradi
tionella antisemitiska föreställningar före
kommer i väljargrupper över hela det poli
tiska spektrumet men är klart starkast bland 
AfDsympatisörer och svagast bland väljare 
som sympatiserar med Die Grünen. Även 
för påståenden som återspeglar Israelrela
terad antisemitism är stödet starkast bland 
dem som sympatiserar med AfD; 58 procent 
av AfDväljarna instämmer helt eller delvis 
i påståendet ”På grund av Israels politik fin
ner jag judar alltmer osympatiska”. Detsam
ma gäller utsagor som via ”andra” uttrycker 
förståelse för antisemitism; 57 procent av 
AfD:s sympatisörer instämmer i påståendet 
”Jag kan verkligen förstå att många tycker 
judar är obehagliga”.

 AfDväljare är också mest benägna att 
sätta tilltro till konspirationsteorier om att 
mycket av det som sker i världen styrs av 
hemliga sammansvärjningar, så instämmer 
t.ex. 60 procent  helt eller delvis påståen
det att politiker endast är ”marionetter för 
bakomliggande makter”. Men konspira
tionsteorier tilltalar betydande grupper i 
olika politiska opinioner, näst starkast stöd 
återfinns bland väljare som sympatiserar 
med Die Linke. 

STORBRITANNIEN

Ökning av antijudiska 
incidenter
■ Under 2019 registrerades 1 805 antise
mitiska incidenter i Storbritannien, rappor
terar brittiskjudiska Community Security 
Trust (CST). Det är den högsta nivån för ett 
enskilt år som CST uppmätt och innebär en 
ökning med 7 procent jämfört med 2018. 

Ingen enskild händelse kan förklara den 
höga nivån, skriver CST. Att antalet rap
porterade incidenter var högst i februari och 
december relaterar CST till att kontroversen 
kring antisemitism inom Labour uppmärk
sammades i ökad utsträckning under dessa 
månader. 

Under året rapporterades 158 våldsamma 
angrepp, en ökning med 25 procent jämfört 
med 2018. Hat på nätet utgör 39 procent av 
de registrerade incidenterna och är en viktig 
faktor bakom den generella ökningen under 
året. CST understryker att de rapporterade 
fallen inte återspeglar omfattningen av pro
blemet med antisemitism i sociala medier.

I fall där en specifik politisk eller reli
giös retorik eller ideologi kunde identifie
ras var konspirationsteorier det vanligaste 
antisemitiska motivet. Analysen visar hur 
antisemitiska troper trängt i debatter 
över hela det politiska spektrumet, och 
hur föreställningar som är vanliga inom 
den extrema högern även förekommer på 
vänsterkanten, skriver CST. 

USA

10 procent tror på 
antisemitisk myt  
om invandring
■ I oktober 2019 genomförde den ameri
kanskjudiska organisa
tionen ADL en studie av 
antisemitiska attityder 
bland amerikaner. Under
sökningen, som bygger 
på svar från 800 vuxna 
individer, inbegriper elva 
attitydpåståenden som 
uttrycker antisemitiska 
uppfattningar och före
ställningar.

Enligt resultaten bär 11 
procent på en konsekvent 
antisemitisk inställning. 
Denna andel svarade in
stämmande på minst sex 
antisemitiska påståen
den. 61 procent svarade 
instämmande i minst ett 
av påståendena och 39 

procent i minst två av dessa. När det gäller 
enskilda påståenden instämde t.ex. 24 pro
cent i påståendet att judar är mer lojala med 
Israel än med USA, 15 procent instämde i 
utsagan att ”judar har för stor makt i af
färsvärlden” och 14 procent i påståendet att 
”judar har för stor kontroll och inflytande 
över Wall Street”. 

Undersökningen har genomförts vid 
flera tillfällen sedan 1960talet. Resultaten 
visar att stödet för antijudiska uppfattning
ar och föreställningar tydligt har försvagats 
sedan mätningarna inleddes för att plana 
ut på en relativt likartad nivå sedan slutet 
av 1990talet. 

Utöver de påståenden som ingår i det 
upprepade frågebatteriet har ADL i den 
nya studien även undersökt stödet för ett 
antal andra antisemitiska anklagelser och 
mytbildningar. Enligt resultaten instämde 
t.ex. 27 procent i påståendet att ”judar 
dödade Kristus”. ADL undersökte också 
stödet för den i högerradikala miljöer ut
bredda konspirationsteorin om att judar 
ligger bakom invandringen: 10 procent in
stämde i utsagan att ”judar söker försvaga 
vår nationella kultur genom att stödja ökad 
invandring till vårt land”. 

Undersökningen visade emellertid också 
att en majoritet av amerikanerna har en po
sitiv inställning till judar.

London, december 2019. Antisemitiskt klotter som sprider myten om att 
judar låg bakom terrorattacken mot USA den 11 september 2001. 



”Alla vill vara offer, ingen vill vara bö
del.” Svetlana Aleksijevitj visste vad 
hon gjorde när hon skrev förordet till 
den litauiska historieuppgörelsen ”Vårt 

folk”. Boken, som släpptes på svenska i fjol, 
blev när den publicerades i Litauen 2016 
nämligen både bästsäljare och kontrovers.

Journalisten Rūta Vanagaitė hade tröttnat 
på likgiltigheten som omgärdade mordet 
på Litauens judar under andra världskriget 
och gav sig tillsammans med den israeliske 
historiken Efraim Zuroff ut på en resa till 
landets massgravar. Resultatet var lika in

formativt som upprörande och visade att 
mordet på Litauens judar främst utfördes av 
deras grannar eller av litauiska förband. Före 
kriget var judarna omkring 220 000. Bara 
8 000 överlevde. Nästan alla sköts nära sina 
hem och barn slogs ihjäl för att spara kulor. 
Grannarna tog deras ägodelar och flyttade 
in i husen.

Men i stället för att se ”Vårt folk” som en 
chans att göra upp med ett folkmord vars 
tysta svallvågor är del i ett nationellt trauma 
skedde något annat. Vanagaitė svartmålades 
av landets politiska elit och av organisatio

ner som har till uppgift att utreda Förintel
sen. 2017 drog förlaget in hennes böcker 
och Vytautas Landsbergis, som ledde själv
ständighetskampen på 1990talet, uppma
nade författaren att ta livet av sig.

Orsaken – den som Aleksijevitj pekade 
mot – är svårigheten att tala om hur bödlar 
och hjältar i regioner som invaderats och 
ockuperats kan vara samma personer. De 
litauiska partisaner som efter självständig
heten 1990 blev monument för antisovje
tisk kamp hade varit massmördare under 
nazisterna.

6 svenska
kommittén

mot
antisemitism

Förintelsen i Litauen var omfattande. Av 220 000 judar överlevde bara 8000. 
Men i stället för att vilja göra upp med traumat vill den litauiska regeringen 
nu förbjuda möjligheten att diskutera litauers delaktighet i folkmordet. 
Hynek Pallas skriver om en problematisk utveckling i våra grannländer.

Nu försöker Litauen tvätta 
sig ren från Förintelsen
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DET ALEKSIJEVITJ UTTRYCKTE har sedan några 
år blivit ett politiskt vapen i Ryssland samt 
i Öst och Centraleuropa där det nationella 
minnet och historien sedan 1989 har skri
vits om. Kommunismens mörka decennier 
av stängda arkiv och en politisk historie
skrivning byggd på ytlig antifascism gjorde 
ingenting lättare.

Stundtals är dagens stridigheter om detta 
därför lika fulla av gråskalor som historien. 
Inför 75årsdagen av Auschwitz befrielse 
försökte till exempel Vladimir Putin utmåla 
Polen som delansvariga för andra världs
krigets utbrott och – på grund av polska 
krav kring Münchenöverenskommelsen – 
spela ut Tjeckien mot Polen. En strategisk 
manöver för att så split i EU och etablera 
rysk historieskrivning. I denna försöker man 
tona ner Polens korrekta anklagelser om att 
Sovjetunionen var medansvariga för krigs
utbrottet och begick övergrepp på polacker.

Men hur rätt Polen än har så kompliceras 
saken av den egna, allt mer onyanserade, 
historieskrivningen. För Polen har under 
regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) inte 
bara försökt piffa till historiska museer för 
att berätta en mer ”polsk version”. 2018 in
troducerade man en kontroversiell lag som 

gör det förbjudet att anklaga ”Polen och den 
polska nationen” för delaktighet i Förintel
sen. Man begränsar sig heller inte till frågan 
som inrikespolitik: I fjol gav sig landets pre
miärminister på en Netflixdokumentär för 
att den enligt honom använde en inkorrekt 
karta över dödslägren.

Historiker menar att de ingreppen försvå
rar för journalister och forskare i regioner 
där Förintelsen fortfarande har många frå
getecken. Saken kom upp i en av fjolårets 
starkaste svenska fackböcker, den August
nominerade ”Världens yttersta platser”, där 
författaren Peter Handberg reser genom det 
Galizien där skelett fortfarande sticker upp 
ur marken. I Ukraina, där dagens relation 
till Ryssland gör historien än mer infekte
rad, finns sedan 2015 lagar som förbjuder 
att man smutsar minnet av ”antikommunis
tiska partisaner”. Vilket gör det svårt att tala 
öppet om att sådana grupper samarbetade 
med nazisterna i Förintelsen.

I JANUARI FÖLJDE så Litauen Polen och 
Ukraina i fotspåren. Regeringen meddelade 
att man förbereder en lag som förbjuder att 
man anklagar litauiska le
dare eller ”den litauiska na
tionen” – alltså litauer – för 
delaktighet i Förintelsen.

Lagen, som enligt israelisk 
press har växt fram efter tä
tare samarbete mellan Po
len och Litauen kring dessa 
frågor, är särskilt problema
tisk eftersom Litauen är det 
enda land som det israeliska 
forskningscentrumet Yad 
Vashem betecknar som ”en
tusiastiskt” i sitt samarbete 
med ockupanterna. Bland 
dokumenterade brott finns 
pogromen i Kaunas 1941, 
där judar slogs ihjäl av lokalbefolkning med 
klubbor. Foton visar hur mördarna poserar 
vid liken.

Överlevande har protesterat. Vanagaitė 
kallar lagförslaget för en ”travesti”. Zuroff, 
Östeuropaexpert på Simon Wiesenthal
centret, ser det som en ”testballong för nästa 
steg i att förvränga Förintelsehistorien i Öst
europa”.

Han har inte fel. Vi som ägnar oss åt den 
romska Förintelsen, Porajmos, vet att sam
ma sak utspelar sig i länder som Slovakien, 
Ungern och Tjeckien. Den omskrivna gris
farm som sedan 1972 har stått på platsen 
för ett romskt koncentrationsläger tio mil 

från Prag har nu stängts efter decennier av 
infekterad debatt. Ändå påstod Tjeckiens 
premiärminister att det ”bara var ett läger 
för arbetsovilliga”. Syftet är tydligt: romer 
utmålas som parasiter och tjecker ska fri
skrivas från övergrepp. I Ungern har ett 
planerat Holocaustmuseum fördröjts efter 
anklagelser om att Viktor Orbáns regering 
ägnar sig åt revisionism kring ungrares roll 
i deportationerna.

ATT DESSA DEBATTER är obefintliga eller 
marginella i Sverige är märkligt – svenska 
statsministrar har varit initiativtagare till 
Förintelsekonferenser och Förintelsen leder 
numera även till inrikespolitiska stridighe
ter. Då är det svårt att förstå hur detta, som 
gäller den del av Europa där Förintelsen 
skedde och där nya lagar tjänar populistiska 
syften och försvårar forskning, kan vara så 
förbisett. Trots att en journalist i ett grann
land censureras, attackeras och svärtas så 
var till exempel inte ”Vårt folk” ett tema för 
bokmässan efter att den släpptes i fjol.

Här finns frågetecken: författarsamtal 
sker ofta i samarbete med andra länders 

kulturinstitut. Dessa 
är underordnade sina 
hemländers kulturde
partement och intres
sen. Givet vad vi vet om 
repressalier i dagens 
Central och Östeuropa 
bör den svenska kultur
scenen bli mer vaksam 
på detta.

Så när det nu planeras 

ett svenskt 
Förintelse
museum, och 
till hösten är dags för en ny konferens tjugo 
år efter den Göran Persson initierade, är det 
viktigt att minnas att vi befinner oss i ett 
gemensamt EU där historien sedan millen
nieskiftet har ritats om. Ett Europa där våra 
grannländer ägnar sig åt att rentvätta natio
nella berättelser – så att de riskerar att för
svåra förståelsen för 1900talets största brott.

Hynek Pallas
Författare, kritiker och filmvetare. Artikeln 

publicerades ursprungligen i GP den 28/1 2020 och 
återpubliceras med tillstånd från GP Kultur.

Monument i Kaunas till minne av 
offren för Förintelsen i Litauen.  
FOTO: ZAIRON, WIKIMEDIA COMMONS.

Rūta Vanagaitė. FOTO WILSON CENTER
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Det finns anledning att kritiskt diskutera instrumentalise-
ringen av Förintelsen i den politiska debatten, men delar av 
upprördheten klingar falskt. Det gäller bland annat utspel 
från debattören Dan Korn.

Instrumentalisering av Förintelsen och Nazityskland är sedan länge 
vanligt förekommande i politisk och annan debatt. Jämförelser och 
jämställanden kan göras och görs med snart sagt vad som helst. Så
dant historiebruk finns det all anledning att diskutera kritiskt. Ett 
exempel är hur överlevande från För
intelsen används i den pågående debat
ten kring Moderaternas öppnande för 
samarbete med Sverigedemokraterna 
– ett nationalistiskt, xenofobiskt parti 
som öppet föraktar den liberala demo
kratin – trots partiledaren Ulf Kristers
sons tidigare löften om motsatsen.

Men det finns också anledning att 
förhålla sig kritisk till vissa av de röster 
som nu säger sig vara djupt upprörda 
över vad de beskriver som ett felaktigt 
historiebruk och som varnar för relati
visering av Nazitysklands förbrytelser 
mot judarna. En del av indignationen 
är uppenbart mindre motiverad av 
omsorg om historien än av att bistå i 
arbetet med att göra SD till ett rumsrent samarbetsparti.

EN AV DEM som varnat för hur referenser till nazismen i debatten om 
SD relativiserar Förintelsen är debattören Dan Korn. Det var också 
det budskap han framförde i SR:s Studio ett den 12/12. Men Korn 
tillhandahöll samtidigt ett närmast övertydligt exempel på det han 
själv sade sig varna för: ”Vi måste förstå vad det var som ledde fram 
till Förintelsen. Det var antisemitism, det var förföljelse. Förföljelse 
är något som finns bland människor i alla kulturer, i alla samhällen, 
hela tiden, och väldigt mycket av det som idag sägs mot till exempel 
Sverigedemokraterna är samma form av demonisering som faktiskt 
drabbade judarna en gång i tiden”, förklarade han.

Detta är en extrem trivialisering både av antisemitismens och na
zismens historiska verklighet. Den som på detta sätt hävdar att såväl 
saklig som osaklig kritik av SD är detsamma som den ”demonisering” 
judar utsattes för och ”som ledde fram till Förintelsen” är knappast 
särskilt oroad över att kunskapen om och minnet av  förföljelsen och 
förintandet av Europas judar ska suddas ut och förvanskas. 

Tolkad bokstavligt innebär Korns hållning även en rationalisering 
av det nazistiska judehatet: den som saknar historiska kunskaper 

kan få för sig att judarna i Europa före 1945 inte var en mycket 
mångskiftande kategori människor utan en enhetlig politisk rörelse, 
och vad de drabbades av var inte en historiskt extrem rasistisk hat
propaganda och förföljelse utan en utifrån demokratiska utgångs
punkter rimlig, om än ibland osaklig, politisk kritik.

DAN KORN ÄR långtifrån ensam. Med sina omdömeslösa på stå en den 
ansluter han sig till en i höger nationalistiska miljöer sedan länge 
etablerad propaganda som söker framställa den egna rörelsen som 

”dagens judar” och kritiken mot den 
som ”vår tids antisemitism”. Det är 
en mytbildning som artikulerats 
även inom SDsfären. ”Den parallell 
som kan dras med judarnas 
situation är den särbehandling som 
sverigedemokrater utsätts för”, för
klarade  t.ex. SDpolitikern Per 
Lindström 2016. När Ny demokra
tis gamle partiledare Bert Karlsson 
2018 argumenterade för att Modera
terna och Kristdemokraterna skulle 
samarbeta med SD passade han på 
att meddela att ”Den förföljelse som 
Hitler gjorde på oliktänkande på sin 
tid, det är samma idag. Då var det 
judarna, idag är det SD.”

Inverteringen är populär även i högernationalistiska rörelser i 
andra europeiska länder. Ett parti som exploaterat den är det re
gelmässigt antisemitiska österrikiska FPÖ, som grundades av f.d. 
nazister. När partiet mötte protester i samband med WKRbalen i 
Wien 2012 – en tillställning som samlar högerradikala politiker och 
sympatisörer från hela Europa – jämförde den dåvarande partile
daren HeinzChristian Strache demonstrationerna med ”Kristall
natten” (novemberpogromen 1938) och deklarerade ”Vi är de nya 
judarna”. Liknande propaganda ekas av politiker i det högerradikala 
och återkommande antisemitiska AfD i Tyskland.

DET FINNS SOM sagt goda skäl att kritiskt diskutera bruk och missbruk 
av Förintelsen och nazismen i den samtida politiska debatten. Det 
är dock något annat än falsksången som hörs från högerradikalt håll 
liksom från vissa av SDsamarbetets manegekrattare.

SKMA
Artikeln publicerades ursprungligen på SKMA:s blogg den 18/12 2019. I början 
av februari 2020 lanserade SD:s riksdagsledamot och ideolog Mattias Karlsson 

tankesmedjan Oikos i vilken Dan Korn ingår.

OM DAN KORN 
OCH RELATIVISERINGEN AV FÖRINTELSEN

Dan Korn vid lanseringen av tankesmedjan Oikos, som grundats 
av SD:s riksdagsledamot och ideolog Mattias Karlsson. 
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Polin, museet över de 
polska judarnas historia, 
i Warszawa är ett interna-
tionellt hyllat och respek-
terat museum. SKMA har 
haft ett nära samarbete 
med Polin kring det digi-
tala utbildningsmaterialet 
Eternal Echoes – Teach 
and Learn about the 
Holocaust. Nu har Dariusz 
Stola, som framgångsrikt 
lett museet, av politiska 
skäl tvin gats bort. 

Det låter som ett vanligt 
tjänsteärende, nästan oskyl
digt: ”För museets bästa”, sä
ger Dariusz Stola, ”är jag be
redd att avstå från att kräva 
mina rättigheter under för
utsättning att museets grun
dare går med på det.”

Vilket museum? Vilka rät
tigheter? Dariusz Stola? Vad 
har det med oss att göra?

Polin, museet över de pols
ka judarnas historia, grunda
des 2014 i Warszawa. Dariusz 
Stola har varit dess chef sen 
dess. Det har regnat inter
nationella utmärkelser över 
museet. Trots detta blev Sto
la, en internationellt erkänd 
historiker, tvungen att söka 
tjänsten på nytt efter fem år. 

En opartisk jury kom fram till 
att han, föga förvånande, var 
den mest lämpade för jobbet, 
igen.

SEDAN DESS HAR det gått åtta 
månader. Polens kulturminis
ter, Piotr Glinski, världsbe
römd för sitt franka uttalande 
om att han aldrig lyckats läsa 
färdigt en bok av Olga Tokar
czuk, har vägrat att skriva un
der utnämningen. Sen dess är 
det lugnt på museet, hävdar 
Glinski, ”inga fler angrepp 
på regeringen, inga fler, lind
rigt uttryckt, ensidiga arran
gemang”. 

Angrepp? Ensidighet? 
Stola kritiserade, liksom en 
rad internationella, anstän
diga forskare och politiker, 
den polska regeringens pla
ner på en lag som i princip 
gjorde fri forskning om den 
polska befolkningens roll 
under Förintelsen omöjlig. 
Lagen stoppades. Dessutom 
uppmärksammade museet 
50årsminnet av den kom
munistiska regimens antise
mitiska kampanj från 1968. 

Det borde ju ha gjort en 
högernationalistisk regering 
lycklig, särskilt som det blev 
den mest besökta utställ

ningen i Polen någonsin. Men 
museet hade påmint om någ
ra helt aktuella antisemitiska 
yttringar. Stola måste bort! 
Och nu har utmattningskam
panjen fått önskat resultat. 
Stola tar sig ur skottlinjen.

POLIN ÄR ETT världsmuseum, 
Stola en världstjärna, Polen 
ett stort, inflytelserikt EU
land, Piotr Glinski verkar 
inte vara en stor man, men 
han och hans nationalistiska 
regerings sätt att hantera 
både historien och samtiden 
är exemplariskt. För vissa.

I Norrköping till exempel, 
som Ola Larsmo skrev om 
nyligen (DN 11/2). Ett stads
museum arrangerar en his
torisk utställning om nazism 
och motstånd, påminner om 
att historien inte tagit slut, ett 
parti med nationalistiska böjel
ser tar anstöt, bilden tas ned. 

”Samma vindar, samma 
dofter, det kyler på, knäpp era 
koftor”, sjöng Ted Ström och 
Contact för trettio år sen. Då 
tyckte jag det var överdrivet, 
nu är jag inte lika säker. 

Svante Weyler
Artikeln publicerades 

ursprungligen i DN 13/2 2020.

Protester mot 
SD-medverkan 

vid minnesstund 
■ VID RIKSDAGENS minnesstund 
för Förintelsens offer, arrangerat 
av riksdagsnätverket Minnet av 
Förintelsen den 23/1, stod för 
första gången även en sverigede
mokrat, Björn Söder, med som 
inbjudare. Med hänvisning till 
SD:s nationalism, xenofobi och 
historiska kopplingar till nazism 
liksom Söders ifrågasättande av 
judars svenskhet, flirtande med 
antisemitiskt laddade konspi
rationsteorier och nedsättande 
uttalanden om andra katego
rier väckte detta stark kritik på 
många håll. 

Protester kom bland annat 
från överlevande från Förintel
sen som Hédi Fried och Emerich 
Roth. ”Det är normförskjutning
ens mörka stig vi vandrar,” var
nade Fried i DN 20/1.

Nätverkets ordförande, Mi
kael Oscarsson, KD, hävdade i 
SvD 25/1 att ett riksdagsnätverk 
inte kan neka ett riksdagsparti 
att ingå i nätverket. Med hän
visning till detta föreslog bl.a. 
Magnus Manhammar, S, att 
”riksdagen” borde tas bort ur 
namnet så att minnesstunden 
framöver kan arrangeras utan 
SD:s medverkan.  

z

Antisemitism  
i TV4-program
■ TVÅ AV DELTAGARNA i TV4:s 
dokusåpa ”Big Brother” tvinga
des i februari lämna program
met efter att i en livesändning ha 
fällt antisemitiska uttalanden. En 
tredje deltagare med bakgrund i 
nazistiska miljöer tilläts fortsätta 
medverka då denne enligt TV4 
”tagit avstånd från rasism och 
högerextremism”. Två av pro
gramledarna valde att lämna 
programmet i protest mot att 
TV4 inte informerat dem om 
deltagarens bakgrund. 

Därför tvingade Polens 
regering bort chefen för Polin

Polin – museet över de polska judarnas historia.
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Jag har så länge värjt mig mot jämfö
relserna mellan dagens politiska situa
tion i Europa och 1930talets att det 
till slut blivit mekaniskt, ett slags av

värjande formel. Så mycket är annorlunda 
att jämförelsen bara tjänar som ersättning 
för en konkret men möjligen ansträngande 
analys. Hellre slagord än 
eftertanke.

Men nu börjar jag släp
pa mitt eget motstånd, 
alltför många likheter 
tränger sig på. Uppenbara 
som när politiker med ut
präglad auktoritär ledar
stil använder valda parla
ment till att undergräva 
demokratiska traditioner 
och institutioner. Andra, 
ibland mer subtila, som 
förändringar av språk
bruk, eller förflyttningar 
av positioner inom ett 
politiskt spektrum utan 
att hela spektrat föränd
ras.

Nyligen, i den tyska 
liberala veckotidningen 
Die Zeit, bröt en av tid
ningens medarbetare mot 
ett liknande, självpåtaget 
tabu mot den här typen 
av direkta jämförelser av 
vitt skilda epoker, genom 
att påminna om ett tal som Thomas Mann, 
Nobelpristagaren, höll i Berlin 1930. Det 
har gått in i den tyska (litteratur)historien 
som ”Deutsche Ansprache” (ung. Tal till 
tyskarna) och den direkta anledningen till 
talet var att nazisterna tidigare den våren 
för första gången hade tagit makten i en 
tysk delstat, Thüringen. Thomas Mann höll 

sitt tal inför en mycket borgerlig församling, 
uppklädd i smoking, och avsikten var att 
tala sina borgerliga, oftast starkt konserva
tiva vänner till rätta och få dem att besinna 
sina skyldigheter inför den hotade demo
kratin i Weimarrepubliken. 

Thomas Mann var verkligen rätt man 

för uppgiften. Som ung hade han delat det 
förakt för demokratin som stora delar av 
den tyska borgerligheten hyste under hela 
Weimarepublikens korta existens. Men un
der starkt inflytande från sina barn, främst 
Klaus, författaren, och Erika, skådespeler
skan, hade han till sist insett att republiken 
nu stod inför sin undergång; mot angrep

pen från både nazister och kommunister 
försvarades den bara av de tyska socialde
mokraterna. Mann uppmanande nu sina – 
forna – vänner att, som det tyska uttrycket 
lyder, ”seine Schatten überspringen” (att 
hoppa över sin egen skugga), och stödja 
socialdemokraterna. Det är högern, me

nade Mann, som 
har avgörandet 
i sin hand. Utan 
stöd från den går 
republiken under.

 *

DEN SAMTID SOM 
den rumänske 
juristen och för
fattaren Mihail 
Sebastian levde 
och verkade i var 
minst av allt sub
til när det gällde 
frågorna om 
demokrati och 
ant i s emit i sm. 
Sebastian, född i 
en judisk familj 
i en småstad vid 
Donau, och ett 
hett namn på den 
kulturella scenen 
i 30talets Buka
rest, skriver i sin 

dagbok den 30 mars 1935 om en föreläsning 
som hans bästa vän och förebild, filosofen 
Nae Ionesco hållit:

Naes föreläsning igår fick mig att storkna. 
Ren och skär järngardism – utan nyanser, 
utan komplikationer, utan ursäkter. ”Politik 
är vad vi kallar ett krigstillstånd, ett parti 

De små tecknen som förebådar 
det stora skeendet
Nyligen utkom den rumänsk-judiske författaren Mihail Sebastians dagböcker 
från Rumänien 1935-1944 på svenska. Liksom Victor Klemperers dagböcker från 
Nazityskland, som nu kommit ut i pocket, påminner den om att undergången, 
tvärtemot vad vi föreställer oss efteråt, är mycket långsam, skriver Svante Weyler.

Svante Weyler om Mihail Sebastians och Victor Klemperers dagböcker

Mihail Sebastian: Dagbok 1935-1944
Översättning: Inger Johansson
Bokförlaget h:ström

Victor Klemperer: Intill slutet vill vittna. Dagböcker 
1933-1945
Översättning: Karin Mossdal
Norstedts
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hyser i själva sitt väsen förpliktelsen att ut-
plåna alla andra partier. Den yttersta slut-
satsen härav är att inrikespolitik är en ab-
surditet. Det enda som finns är erövring av 
makten, konfiskering av makten och parti-
ets sammansmältning med hela kollektivet. 
Därefter blir inrikespolitiken som att sköta 
ett hushåll, eftersom varje form av reaktion 
är eliminerad. Nation är 
vad vi kallar ett kollektiv 
som inom sig hyser före-
ställningen om kriget. En 
nation definieras av ekva-
tionen vän – fiende.” Och 
så vidare, och så vidare …

Nästan alla i Sebastians 
umgängeskrets av förfat
tare, filosofer, skådespe
lare var antisemiter eller 
kunde slänga sig med 
antisemitiska utfall. Hans 
dagbok, som nu finns ut
given på svenska och som 
väckte en enorm upp
märksamhet i Rumänien 
när den publicerades 1996, skildrar en var
dag full av nålstick, påhopp, anklagelser och 
däremellan beskrivningar av rent övervåld 
och pogromer:

Det är ett antisemitiskt vanvett som tydligen 
inget kan hejda. Det finns ingen broms nå-
gonstans, inget förnuft. Om det ändå hade 
funnits ett antisemitiskt program. Då skulle 
man vetat till vilka gränser det tänkte gå. 
Men nu är det ren okontrollerad, skamlös, 
samvetslös, meningslös, planlös bestialitet. 
Allting, absolut allting är möjligt. Jag ser den 
bleka skräcken i judarnas ögon. (20/10 -41)

Men det fanns ett program, det skärptes 

hela tiden och det stod inte de nazistiska 
Nürnberglagarna långt efter:

Alla judar måste – enligt en lag som står att 
läsa i kvällstidningarna i dag – lämna in 
klädespersedlar till staten. Sju olika katego-
rier, från dem som saknar inkomst till dem 
som har en inkomst på fem hundra tusen 

om året. Det vore svårt att 
skriva av hela texten som 
i fråga om antisemitism 
kanske är det mest ovän-
tade och extravaganta 
jag har läst hittills. /…/ 
Siffrorna i den sista kate-
gorin är de mest otroliga: 
trettiosex skjortor, tolv 
kostymer, tolv överrockar 
... det är så groteskt att jag 
inte vet om det är en fars.

Sebastian var framför allt 
dramatiker, han visste vad 
en riktig fars var. Den har 
flera akter. Snart begärde 
den rumänska regimen in 

alla judarnas skidor. 
Det mest skakande i dagboken är inte det 

öppna våldet, de vansinniga förordningar
na, svårigheten att få ihop till det dagliga 
brödet – utan Sebastians beskrivning av 
känslan av att vara utlämnad, nu och kan
ske för alltid:

Ska jag återvända till de här människorna? 
Ska kriget ha förlöpt utan att några förbin-
delser har brutits? Utan att det mellan mitt 
”tidigare” liv och ”morgondagen” finns nå-
gonting oåterkalleligt eller oöverkomligt över 
huvud taget?

Varför då? Till vad nytta? (11/10 -43)

DEN SISTA NOTERINGEN i dagboken gör Sebas
tian på nyårsafton 1944. Han har överlevt, 
han undgick pogromerna, deportationerna 
och att bli inkallad till armén för att slåss för 
Hitler. För att bara några månader senare 
bli överkörd och dödad av en lastbil i Bu
karest när han var på väg till en föreläsning 
om Balzac, vars samlade verk han tröstat sig 
med att läsa under den långa kampen för 
överlevnad.

Årets sista dag. Jag skäms över att vara 
sorgsen. Året som gått gav oss ändå friheten 
tillbaka. Efter all förbittring, allt lidande, 
all missräkning kvarstår ändå detta 
grundläggande faktum.

Tänker på Poldy, saknar honom så att det 
gör ont, längtar efter att få träffa honom igen 
– och allt annat smälter samman i saknad 
och förhoppningar.

Tillsammans med en annan omfångsrik 
dagbok från samma tid, Victor Klemperers 
”Intill slutet vill jag vittna”, som alldeles ny
ligen kommit ut i pocket, påminner Sebas
tian om att undergången, tvärtemot vad vi 
föreställer oss efteråt, är mycket långsam. 
Kanske framför allt dess förspel. Och där
med påminner de båda oss också om hur 
viktigt det är att skärpa blicken för de små 
tecknen som förebådar det stora skeendet.  

*

I SALONGEN I Berlin där Thomas Mann höll 
sitt tal hösten 1930,  satt också tjugo SA
män, ditskickade av Joseph Goebbels som 
anat oråd. De var naturligtvis utklädda till 
borgare de med, i smoking. Det skulle inte 
dröja mer än några år innan smokingen 
åkte av för gott. 

Svante Weyler

Fascistiska Järngardet marscherar i Bukarest 1940 eller 1941. 

Mihail Sebastian.
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För att erbjuda fördjupad kunskap 
om den samtida antisemitismen 
och verktyg för att förstärka ar
betet med att förbygga och mot
verka fördomar, hat och våld 

mot judar arrangerade SKMA tillsam
mans med Forum för levande historia i ja
nuari fortbildningar i Gävle, Borlänge och 
Kalmar. Mycket tid ägnades åt diskussio
ner om hur man som lärare och pedagog 
kan upptäcka och bemöta antisemitism 
bland unga. Fortbildningarna riktade sig 
i första hand till lärare och annan skolper
sonal, fritidspedagoger med flera. Sam
manlagt deltog runt 200 personer.

Fortbildningarna inleddes av idéhisto
rikern Henrik Bachner som gav en över
blick över den samtida antisemitismen. 
Efter en inledande diskussion om själva 
begreppet antisemitism och företeelsens 
historiska rötter gav han exempel på anti
semitismens vanligaste nutida uttrycks
former. Antisemitismens plats i extrema 
rörelser och miljöer, t.ex. nazistiska och 
radikala islamistiska, och den propagan
da dessa sprider i form av bl.a. konspira
tionsteorier belystes och analyserades. 

Andra teman som diskuterades var anti
semitismens samtida kodord och gräns
dragningen mellan politisk kritik, t.ex. av 
Israels politik, och fördomar och myter om 
judar som grupp. Henrik Bachners pass 
avslutades med en genomgång av vad den 

samtida forskningen kan säga om utbred
ningen av antisemitiska föreställningar och 
attityder i Sverige och andra europeiska 
länder samt de antisemitiska trakasserier, 
hatbrott och terrordåd som drabbar judar.

I NÄSTA PASS delade Mathan Shastin Ra
vid, som under många år lett SKMA:s 
ungdomsutbildningar, med sig av sina 
erfarenheter och råd för samtal om anti
semitism med unga. Han tipsade bl.a. 
om att som lärare och pedagog lyfta fram 
och använda sig av de likheter som finns 
mellan antisemitism och andra former av 
rasism, inte minst om man har en grupp 
elever med egna erfarenheter av rasism 
och för vilka belysandet av likheterna kan 
leda till ett större intresse och större för
ståelse även för andras utsatthet. 

Samtidigt betonade Mathan Shastin 
Ravid vikten av att i sin undervisning 
inte stanna där, utan att också lägga 
stort fokus på de skillnader som tydlig
gör antisemitismens natur och funktion 
– nämligen de för den antisemitiska 
idévärldens centrala myterna om judars 
inflytande, makt och komplotter. Myter 
som i stor utsträckning särskiljer antise
mitismen från andra former av rasism 
och leder till att den inte sällan framförs 
som en förment ”maktkritik” som påstår 
sig ”sparka uppåt” mot en föreställd (ju
disk) ”elit”.

FORTBILDNINGARNA AVSLUTADES MED ett pass 
av pedagogen Niclas Blom, en av ledarna 
för SKMA:s regeringsstödda utbildnings
projekt om Förintelsen, antisemitism och 
rasism. Niclas Blom har tidigare under
sökt svenska läromedel och inledde med 
att visa att många av dem helt saknar in
formation om, och ofta inte ens nämner, 
antisemitism. Detta trots att Förintelsen 
är en obligatorisk del av undervisningen 
och att eleverna ofta kommer i kontakt 
med antisemitisk och rasistisk propa
ganda i sin vardag, inte minst på nätet. 

Som ett svar på den rådande bristen 
på material och för att höja kunskapen 
om antisemitism har SKMA tillsam
mans med Forum för levande historia 
tagit fram det digitala undervisnings
materialet ”Antisemitism – då och nu” 
(antisemitismdaochnu.se). Materialet, 
som är utformat för högstadie och gym
nasieelever, består av en introducerande 
startsida och åtta tematiska avsnitt: ”Vad 
är antisemitism?”, ”Judisk identitet – vad 
betyder det?”, ”Judisk historia”, ”Förin
telsen”, ”Antisemitism idag”, ”Konspira
tionsteorier”, ”Antisemitism i debatten 
om Israel” samt ”Motverka antisemitism”. 
Niclas Blom introducerade ”Antisemi
tism – då och nu” och gav exempel på 
hur man kan använda materialet i un
dervisning med utgångspunkt i skolans 
styrdokument.

Utbildningar

Dagens antisemitism i fokus 
på lärarfortbildningar 

Mathan Shastin Ravid föreläser i Borlänge. 
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Hågkomstprojektet

Fördjupning om Förintelsen, 
antisemitism och rasism

Första förmiddagen ägnades åt anti se mi
tismen. Idéhistorikern Henrik Bachner 
föreläste om dess historiska rötter, ut

veckling över tid och samtida former. Nästa 
pass leddes av SKMA:s pedagog Niclas Blom, 
som presenterade det digitala utbildningsmate
rialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av 
SKMA och Forum för levande historia, och de
lade med sig av sina tankar kring hur man kan 
arbeta med temat antisemitism i klassrummet.

Seminariets första dag avslutades med ett 
pass av Joanna Rubin Dranger, professor i il
lustration vid Konstfack och en av personerna 
bakom den digitala kunskapsbanken ”Bilders 
makt”. Rubin Dranger föreläste om visuell 
makt och stereotypa bilder av judar och andra 
grupper historiskt och i dag.

Under lärarseminariets andra dag låg fo
kus på Förintelsen. Idéhistorikern Stéphane 
Bruchfeld höll två pass som kretsade mycket 
kring bilder från Förintelsen och hur sådana 
kan användas i undervisning. 

Efter lunch presenterade Niclas Blom 
”Eternal Echoes”, ett digitalt utbildningsma
terial om Förintelsen som SKMA tagit fram 
tillsammans med partnerorganisationer i Li
tauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österri
ke. I ”Eternal Echoes” finns filmade intervjuer 
med överlevande, information om judiskt liv 
i Europa före andra världskriget, artiklar som 
ger den historiska kontexten samt autentiska 
bilder och dokument. 

De två seminariedagarna avrundades med 
ett samtal mellan SKMA:s ordförande Svante 
Weyler och författaren Maciej Zaremba, med 
utgångspunkt i Zarembas bok Huset med de 
två tornen som beskriver hur hans liv som 
ung judisk man i Polen förändrades i sam
band med den antisemitiska kampanjen i 
landet 1968.

De deltagande lärarna tilldelades ett intyg. 
Inom ramen för projektet kommer ett antal 
av dem efter ansökan erbjudas fördjupande 
fortbildningsresor i Polen under hösten 2020.
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I flera politiska partier finns idag en ökad 
medvetenhet om att antisemitismen ut
gör ett allvarligt problem i det svenska 

samhället liksom i vår omvärld. SKMA 
har sedan lång tid erbjudit och arrangerat 
utbildningar i ämnet för politiska partier 

och ungdomsförbund som vilar på 
demokratisk grund. Under senare 
tid har bl.a. flera socialdemokratiska 
organisationer anlitat SKMA för före
läsningar och utbildningsseminarier 
med syftet att öka kunskapen om den 

samtida antisemitismen.
I samband med Socialdemokratiska ung

domsförbundets nyårskurser på Bommers
vik i början av januari, som samlar SSU:are 
från hela landet, föreläste idéhistorikern 
Henrik Bachner om dagens antisemitiska 

framträdandeformer och politiska samman
hang, inklusive problem som rör gränsdag
ningar mellan politisk kritik och fördomar i 
debatten om IsraelPalestinakonflikten. Den 
27 februari föreläste Mathan Shastin Ravid, 
kanslichef på SKMA, på samma tema för 
SSU Skåne. 

Den 7 februari föreläste Henrik Bachner 
om samtida antisemitism för socialdemo
kraterna i Malmö och den 14 februari höll 
Mathan Shastin Ravid ett föredrag i samma 
ämne för Sföreningen ”S2000” i Stockholm.  

SKMA utbildar S-organisationer

Den 30-31 januari genomfördes det andra av tre planerade fördjupningsseminarier 
för lärare som deltagit i SKMA:s regeringsstödda hågkomstprojekt med studieresor 
till Förintelsens platser i Polen. Ca 60 lärare från högstadieskolor i Göteborg, Jön-
köping, Lidingö, Luleå, Norrköping, Södertälje och olika orter i Värmland möttes i 
Stockholm för att få fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism 
samt tips om pedagogiska material och metoder för undervisning.

Stéphane Bruchfeld föreläser på SKMA:s för-
djupningsseminarium. 

SKMA:s Lena Jersenius inleder.

SSU:s ordförande Philip Botström och Henrik Bachner på 
Bommersvik. 
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FFÖ:s pris till Lena Jersenius 

I samband med att Förintelsens minnes
dag högtidlighölls i Stockholms stora 
synagoga tilldelade Föreningen Förin

telsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 
2019 års 27 januaripris. Lena Jersenius är 
styrelsemedlem i SKMA, var fram till 2019 
kanslichef på organisationen och arbetar 
idag bl.a. med SKMA:s hågkomstprojekt.

FFÖ:s prismotivering löd: ”Lena har 
med ödmjukhet, kunnighet och ett brin
nande engagemang envetet arbetat med 
att bekämpa antisemitism, rasism och 
förnekande av Förintelsen. Hennes ar
bete har lett till många avgörande insat
ser och projekt. Inte minst vad gäller att 
alltsedan 1996 organisera resor till Förin

telsens platser för elever, lärare och andra. 
Lena var också drivande med att ta fram en 
svensk utbildningsplattform på webben, där 
utgångspunkten var berättelser från några 
av FFÖ:s medlemmar. Denna plattform har 
nyligen presenterats som en internationell 
plattform med EUstöd, med namnet ”Eter
nal Echos”. Nu med utgångspunkt i berät
telser från Överlevande från sex olika länder. 

Lena ska nu sluta som kanslichef på 
SKMA, men vi är övertygande om att vi 
kommer att se ett fortsatt engagemang från 
Lena och vi vill från FFÖ på detta sätt upp
märksamma Lenas både, kunniga, långva
riga och glödande engagemang för att vi inte 
ska glömma.”
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Kära överlevande och barn till överlevande!
Det är oerhört hedrande att få motta ett pris från er. 

Ni har på ett fantastiskt sätt förmedlat era livs
berättelser till tusentals och åter tusentals svenska 
ungdomar för att de bättre ska 

förstå vad Förintelsen innebar – sex miljoner 
döda, ofattbara personliga tragedier och ut
raderandet av en stor del av den judiska kul
turen i Europa. 

Det är de personliga livsödena som griper 
tag i ungdomarna – som ger dem insikt och 
förståelse.

Den här lilla inplastade bilden föreställer 
en pojke som hette Peter – eller Peterle som 
han så kärleksfullt kallades av sina föräldrar. 
Ni kan inte se fotot från era platser, men bil
den visar en glad liten tvååring. Fotot är taget 
på hans födelsedag i oktober 1940 och texten 
under fotot önskar honom lycka och glädje 
på födelsedagen ”bis mea ve esrim till 120”. 
Och lille Peter beskrivs: skön som ett lejon, 
stark och frisk. 

Fotot hittades tillsammans med hundratals andra bilder strax 
efter befrielsen av Auschwitz vintern 1945. Förmodligen har fo
tografierna gömts undan av den underjordiska rörelsen i lägret. 
2 400 kort – en del visar glada och leende människor, andra ef
tertänksamma och allvarliga – några personer är strikt uppställda 
inför fotografen, andra i lek med sina barn med lyckliga, spralliga 
miner. 

Fotografierna finns på vägg i den så kallade Saunabyggnaden 
i AuschwitzBirkenau. Varje gång jag besöker Auschwitz stannar 
jag upp framför bilderna på Peter och hans mamma Grete och 
pappa Arthur. De ser så lyckliga och sorgfria ut.

Men ingen av dem överlevde Förintelsen – i början av juli 1942 
deporterades de från Olomuoc i västra Tjeckien till koncentra
tionslägret Theresienstadt. Ungefär två veckor senare, den 28 juli 
sattes familjen på en ny transport – denna gång till Baranowice i 

Belarus. Den 31 juli 1942 anlände transpor
ten med 999 personer, däribland Peter, hans 
mamma Grete och pappa Arthur till Bara
nowice. Förmodligen mördades de redan 
samma dag av de speciella insatsgrupperna.

Bilden på lille Peter har antagligen Peters 
farföräldrar, Rozinka och Jusekl Huppert, 
haft med sig när de deporterades till Ausch
witz från sin hemby Cheszyn i södra Polen. 
Med största säkerhet fick Rozinka och Jusekl 
vandra direkt från avlastningsrampen till gas
kamrarna. 

Det finns ett talesätt som säger att så länge 
man berättar om en person – så länge man 
minns en persons namn, så länge lever min
net av den personen vidare.

I den så kallade Book of Death där Yad 
Vashem i Israel samlat namn på mördade och 

döda under Förintelsen finns drygt 4,5 miljoner namn registre
rade. Namn på personer som någon kommer ihåg – släktingar, 
vänner, grannar – som har anmält namnen till Yad Vashem. Un
gefär 1,5 miljoner namn saknas. Människor som ingen minns.

Trots efterforskningar har Auschwitzmuseet inte kunnat finna 
några personer som kommer ihåg familjen Huppert, ingen som 
minns Peter, hans föräldrar Grete och Arthur, farföräldrarna Ro
zinka och Jusekl, eller de många släktingarna. 

Kvar finns ett antal fotografier på en vägg i koncentrations och 
förintelselägret AuschwitzBirkenau och några anteckningar på 
baksidan av fotona.

Lena Jersenius och FFÖ:s ordförande Tommy Ringart. 

Bilderna på Peter 
Lena Jersenius tal i samband med mottagandet av FFÖ:s pris

Peter Huppert på sin tvåårsdag 1940.
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ELEV- OCH STUDIERESOR 
VÅREN 
Under 2020 fortsätter det regeringsstödda 
utbildningsprojektet för högstadieung
domar om Förintelsen, antisemitism och 
rasism. Totalt under vårterminen beräk
nas ca 100 elever och ca 40 lärare utbildas 
inom projektet, grupperna kommer från 
Lidingö, Malmö, Södertälje och Östersund.

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

23-27 MARS
Ronny Juhlin leder en resa till Förintel
sens platser med en grupp elever och 
lärare från Kärrtorps gymnasium. Ca 25 
deltagare.

6-10 APRIL
Ewa Andersson leder en resa till För

intelsens platser med en grupp högsta
dieelever och lärare från Kyrkskolan och 
Lorensbergaskolan i Ludvika. Ca 25 del
tagare.

26 APRIL–1 MAJ
Ronny Juhlin leder en resa till Förintel
sens platser med en grupp studenter och 
lärare från Fellingsbro Folkhögskola. Ca 
20 deltagare.

1–5 MAJ
Lena Jersenius och Ida Nordlund leder en 
resa till Förintelsens platser med en grupp 
elever och lärare från ABB Industrigym
nasium i Ludvika. Ca 40 deltagare.

16–28 JUNI
Lena Jersenius och Niclas Blom leder en 
studieresa med framför allt lärare till Yad 
Vashem och Center for Humanistic Edu
cation i Israel. Ca 30 deltagare.

UTBILDNINGAR, SEMINARIER OCH 
FÖRELÄSNINGAR
19 MARS
Niclas Blom presenterar SKMA:s digitala 
utbildningsmaterial ”Eternal Echoes” och 
”Antisemitism – då och nu” för lärare och 
andra intresserade på en konferens arrang
erad av Judiska församlingen i Göteborg.

19 MARS
Henrik Bachner föreläser om samtida 
antisemitism för redaktionen på Ekot, 
Sveriges Radio.

APRIL OCH JUNI
SKMA arrangerar ungdomsutbildningar i 
Stockholm om nutida antisemitism, afro
fobi, antiziganism och islamofobi. Delta
garna är gymnasieelever från olika skolor 
runtom i landet som tidigare deltagit i 
SKMA:s stora regeringsstödda utbild
ningssatsning om Förintelsen, antisemi
tism och rasism. Utbildningarna leds av 
SKMA:s Mathan Shastin Ravid, gästföre
läsare bjuds in.

Kalendarium

ANTISEMITISM – DÅ OCH NU
Antisemitism – då och nu är ett kostnadsfritt digitalt informations- och undervisningsmaterial som ger elever, lärare 
och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag. 
Materialet har tagits fram av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia. 
Du hittar det på antisemitismdaochnu.se
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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

Stöd till skolor som vill anordna studieresor till Förintelsens minnesplatser
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har möjlighet att stödja skolor som vill anordna 

studieresor till minnesplatser. Arrangerande lärare ska ha genomgått SKMA:s utbildning om 
Förintelsen, 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 
studieresan samt intyg att läraren genomgått SKMA:s utbildning ska skickas till Clas Gros-

chinskys 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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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
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