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YOUTUBE-KANALEN GRANSKNING SVERIGE sprider fientlighet mot mino-
riteter, invandrare,  journalister, politiker och andra opinions-
bildare. Kanalen, som är populär i såväl SD- som nazistmiljöer, 
har även uttalat sig positivt 
om s.k. historierevisionism. 
Arbetsmetoden är att med 
hjälp av påhittade identiteter 
lura till sig telefonintervjuer 
med offentliga personer som 
klipps om och redigeras hårt 
för att passa budskapet. Verk-
samheten genomlystes i ett 
uppmärksammat reportage i 
Eskilstuna-Kuriren 16/2.

Namnet på en av de drivan-
de bakom kanalen avslöjades 

nyligen och Expo (3/3) kunde visa att denne person, Fabian Fjäl-
ling, återkommande givit uttryck för grovt judehat och rasism. 
Fjälling har bl.a. kallat Förintelsen en ”lögn” och säger sig ha 

”blivit religiös av att studera ju-
darnas ondskefulla inflytande i 
världen”.

En person som i eget namn 
varit en frontfigur för Gransk-
ning Sverige är Nina Drak-
fors, SD-politiker i Skara. Till 
Eskilstuna-Kuriren säger hon 
att hon lämnade projektet i 
december 2016. Enligt Expo 
fortsätter Drakfors emeller-
tid att stödja kanalen i sociala 
medier.
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Nätets nya 
förnekare
”Å ena sidan inne-
bär Internet att 
förintelseförnekare 
möter en hel del 
motstånd. Å andra 
sidan har förne-
karna i den här lös-
ligare omgivningen 
lyckats locka en 
viss minoritet från 
konspirations-
teoriernas värld. ... 
Detta slags fritt-
fram-för-alla på 
Internet skapar en 
miljö där människor 
som normalt skulle 
identifiera sig till 
vänster politiskt 
graviterar mot idéer 
som mer hör hem-
ma på den yttersta 
högerkanten. ... En 
sak som jag lagt 
märke till under de 
senaste tio åren är 
att även om majori-
teten av de förne-
kare man stöter på 
fortfarande är hö-
gerextremister eller 
nazister, så omges 
de alltid av ett 
antal oavhängiga 
individer som anser 
sig själva vara libe-
raler eller vänster 
och som nått fram 
till sin ståndpunkt 
via en antisionistisk 
eller anti-israelisk 
hållning.”

Nicholas Terry, 
historiker och specia-

list på förintelseförne-
kelse, i The Guardian 

22/1 2017

Judehatare bakom Granskning Sverige

Nazistisk aktion mot överlevande

I samband med att Emerich Roth, överlevande från Förintelsen, talade på Åsö 
gymnasium i Stockholm den 15/2 genomförde nazistiska Nordiska mot-
ståndsrörelsen (NMR) en aktion utanför skolan. NMR delade ut flygblad 
med rubriken ”’Förintelsen’ är en bluff”. Nazitysklands folkmord på judar 
beskrevs som en lögn som spreds av ”judiska massmedier” samtidigt som 

Israel påstods utföra en ”förintelse av palestinierna”.
Föreläsningen kunde genomföras, men enligt DN 16/2 uppstod bråk utanför 

skolan. Polis ingrep och en person med koppling till högerextrema grupper greps 

för misshandel. NMR har tidigare genomfört liknande aktioner mot överlevande 
som besökt skolor.

I början av året häktades i Göteborg flera personer med anknytning till NMR 
misstänkta för inblandning i bombdåd mot Syndikalistiskt forum och mot ett flyk-
tingboende, där en person skadades allvarligt. Misstanken gäller även en spräng-
laddning som placerades vid en flyktingförläggning men inte detonerade.

Antisemitiska 
hatbrott 
granskas
I NOVEMBER 2016 presenterade regeringen 
en nationell handlingsplan mot rasism. 
I den meddelades bl.a. att Forum för le-
vande historia ges ett utvidgat uppdrag 
att utbilda skolpersonal, polisanställda 
och andra yrkesgrupper om rasism, 
att samordningen av olika insatser på 
området ska förbättras och att fördel-
ningen av medel till verksamheter mot 
rasism, antisemitism och andra former 
av gruppfientlighet ökas.

Den 27 januari i år presenterade re-
geringen ytterligare åtgärder. I syfte att 
effektivisera arbetet mot antisemitiska 
hatbrott ges Brottsförebyggande rådet 
(Brå) i uppdrag att göra en fördjupad 
studie av hatbrott med antijudiska mo-
tiv. Därutöver ska säkerheten på skolor 
med hotbild stärkas. Regeringen hänvi-
sade vidare till Stockholmskonferensen 
om Förintelsen år 2000 och meddelade 
man år 2020 avsåg att arrangera en ny 
internationell konferens ”för att hedra 
offren, följa upp arbetet och tillsam-
mans med andra länder och organisa-
tioner fortsätta att utveckla insatserna 
för att förhindra nya övergrepp mot 
mänskligheten”.  

Flygblad förnekade Förintelsen. Skärmavbild från Mitti.se.
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JAG VILL ALDRIG TILLBAKA  
TILL DEN DÄR KILLMUGGEN

N
är två personer pissar i kors dör en 
jude.

Jag vågar min heder på att varenda 
pojk uppvuxen i Sverige på 50-talet 
har hört den repliken – vitsen? – fäl-

las på en killmugg. Vad gjorde vi när vi hörde 
den? Jag protesterade i varje fall inte. Skämdes 
jag? Kände obehag, snarare, och berättade ald-
rig hemma. En lite äcklig hemlighet.

När den svenske youtubaren Pewdiepie 
skämtar om hur lätt det är att få fattiga indier att 
göra plakat med judehatsparoller inför sina 53 
miljoner åskådare kan det, om man är välvillig,  
jämföras med det som sades på killmuggen på 
50-talet. Och när några av oss blivit upprörda 
och tyckt att det var för grovt och vette mot 
antisemitismen, så blir vi uppmanade att lugna 
ned oss, att inte överreagera. 

”Vill man verkligen förstå är det tydligt att 
skämtet inte är att Pewdiepie vill döda judar” 
skrev kulturjournalisten Kalle Lind i Expressen 
häromdan, och fortsatte: ”Var Pewdiepie står 
politiskt är svårt att utläsa av hans vloggande. 
Representerar han någon –ism eller –het är 
det snarast blåögdheten.” Och så skärpte Kalle 
Lind tonen mot oss kritiker: ”Humor, även den 
som görs av ungglopar på nätet, har ett sam-
manhang. Att bortse från det är intellektuell 
ohederlighet.”

OK, så här såg sammanhanget ut på 50-talet: 
det hade inte gått ett decennium sen utrotandet 
av judar hade ägt rum.

Så här ser sammanhanget ut idag: det finns 
knappast en enda judisk inrättning i Sverige el-
ler i Europa som står obevakad, ofta utgörs be-
vakningen av beväpnade vakter. Den som ville 
besöka den stora synagogan i Stockholm på 
minnesdagen av förintelsen den 27 januari var 
tvungen att passera polisens avspärrningar av 
gatan som synagogan ligger på och alla som inte 

kändes igen av den judiska församlingens egen 
säkerhetspersonal var tvungna att visa upp sina 
väskor och passera genom metalldetektorer.

Och så här såg sammanhanget ut som fick 
USA:s president att dagen efter att han utropat 
sig till ”den minst antisemitiska person ni nån-
sin sett i hela ert liv” slå fast att just han skulle 

stoppa antisemitismen: elva utrymda judiska 
samlingslokaler under bara en dag, mer än 60 
bombhot mot judiska center över hela USA, 
en begravningsplats vandaliserad. Trumps ut-
talande, bör noteras, tycks ha suttit långt inne 
och kom efter stegrad kritik mot hans tystnad 
inför vågen av antisemitiska incidenter.

Pewdiepie har först bett om ursäkt och sedan 
i ett magnifikt inslag med en lätt narcissistisk 
ton på sin egen kanal gjort sig till offer för ”big 
media”. Hans kanal på youtube, säger han, är inte 

en plats för ”seriösa politiska kommentarer”. Det 
skulle man kunna säga om killmuggen också.

Och till sist, vad gör man med den märkliga 
glidningen som fanns i Jonas Thentes kommen-
tar till det hela (DN 23/2): ” Svenske Pewdiepie, 
som i det offentligas ögon flörtar med antise-
mitismen …” – det offentliga, de humorlösa, de 
vuxna, de som inte förstår hur nätet fungerar 
och låter. 

Jag har inget emot att framstå som en smula 
humorlös just nu. Och jag vägrar att uppfatta 
nätet som ett helt eget ”sammanhang” med en 
egen moral och kod för vad som är anständigt.

Jag vill aldrig tillbaka till den där killmuggen.

NU TILL EN annan sak: SKMA kritiserade nyligen 
Islamiska förbundet, Sveriges Unga Muslimer 
och studieförbundet Ibn Rushd för att orga-
nisationerna på nytt bjudit in en föreläsare 
som sprider grov antisemitism och homofobi 
(läs mer på s 6). Att detta agerande upprepas, 
trots åratal av skandaler och debatt, är djupt 
oroväckande. 

Sveriges Unga Muslimer avvisade bekym-
mersamt nog kritiken, men Islamiska förbun-
det och Ibn Rushd tog denna gång avstånd från 
föreläsarens judehat och beklagade inbjudan. 
Denna markering är välkommen, även om tyst-
naden om föreläsarens homofobi reser frågor. 
Mot bakgrund av att inbjudningarna följer ett 
mönster är det dock viktigt att organisatio-
nerna nu på ett genomgripande sätt  förändrar 
sin hållning och uppfattningar om vilka auk-
toriteter som är lämpliga att bjuda in. I annat 
fall kommer vi med all sannolikhet tyvärr att få 
återkomma i frågan. 

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

”Jag har inget 
emot att framstå 

som en smula 
humorlös just 

nu.”

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Adlibris, Nordens 
största nätbokhan-
del, har än en gång 
kritiserats för att 
sälja det antisemi-

tiska falsariet Sions vises protokoll 
och annan rasistisk, högerextrem 
litteratur. Det var Expo som i ja-
nuari i år uppmärksammade att 
nätbokhandeln på nytt erbjöd 
hatlitteratur, trots återkommande 
kritik från bl.a. SKMA och uppre-
pade löften från Adlibris om att 
denna typ av böcker inte ska fin-
nas i deras sortiment. 

Sions vises protokoll, en för-
falskning från ca 1900 som togs 
fram av den tsarryska hem-
liga polisen och som sprider 
föreställningen om en judisk 
världskonspiration, är en av de 
mest spridda och inflytelserika 
antisemitiska skrifterna. Den 
användes i nazitysk propaganda 
och åberopas även idag av antiju-
diska demagoger i Europa, USA, 
Mellanöstern och andra delar av 
världen. 

Enligt Expo sålde Adlibris i bör-

jan av 2017 även flera böcker av 
den i högerradikala miljöer infly-
telserika antisemitiske ideologen 
Kevin MacDonald. I sortimentet 
fanns också den amerikanske na-
zisten William Pierces bok The 

Turner Diaries, som inspirerat till 
en rad högerextrema terrordåd. 

Efter att Adlibris 2013 kritise-
rats för att sälja Sions vises pro-
tokoll försvarade dess dåvarande 

VD Magnus Dimert inledningsvis 
beslutet men meddelade sedan att 
nätbokhandeln skulle ”utarbeta 
en policy gällande hantering av 
böcker som klassas som hatlitte-
ratur”. Men redan 2014 avslöjades 

att Adlibris fortsätta sälja höger-
extrem, antisemitisk litteratur. 
Linnéa Wiklund, pressansvarig 
på Adlibris, medgav då att bok-
handeln inte hade något kon-

trollsystem över vad som såldes 
utan förlitade sig på att kunderna 
uppmärksammade Adlibris på 
kontroversiella böcker. 

I en kommentar skrev SKMA: 
”Adlibris löfte om att 'utarbeta 
en policy gällande hantering av 
böcker som klassas som hatlit-
teratur' tycks med andra ord 
bara ha varit tomma löften. 
Hatlitteratur tas endast bort 
om förlaget anser sig tvingat 
därtill av PR-mässiga skäl. Att 
hetsen och hatet som säljs på-
verkar människor och kan in-
spirera till förföljelse och våld 
betyder uppenbarligen mindre 
än affärerna. Hållningen är lika 
ansvarslös som skamlig.”

Efter att i januari i år på nytt ha 
kritiserats plockade Adlibris bort 
Sions vises protokoll och vissa 
andra av Expo uppmärksam-
made titlar ur sortimentet. ”Vi 

har självklart ett ansvar för vilka 
böcker som vi säljer, och vilka som 
vi marknadsför”, sade Linnéa Wik-
lund till Expo. 

SKMA

DEN ANTIMUSLIMSKA OPINIONSBILDAREN Ingrid 
Carlqvist meddelade i poddsändningen 
”Ingrid & Conrad” 6/2 2017 att ”De som 
gått i bräschen för Sveriges grymma för-
vandling till Absurdistan är judar”. 

Med detta menades att judar varit en 
avgörande drivkraft bakom Sveriges om-
vandling till ett, i Carlqvists ögon, för-
hatligt mångkulturellt samhälle. Detta 
påtalas dock inte, hävdade Carlqvist, då 
det ”finns en sådan enorm skräck bland 
samhällsdebattörer över att tala om ju-
diska organisationer och lobbyister”. 

Ett av Carlqvists hatobjekt sedan ti-

digare är SKMA, som hon liknat vid 
judar som ”stöttade Hitler”. 

I högerextrema, antisemitiska mil-
jöer är propagandan om hur judiska 
”intressen” ligger bakom invandring och 
mångkulturella samhällen i väst central. 

Carlqvist har en lång historia av 
samarbete med Sverigedemokraterna. 
Enligt sajten ”Inte rasist, men” föreläs-
te hon för SD i Jönköping 2016. Sam-
ma år meddelade Carlqvist att hon var 
öppen för samarbete med nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsen. 

SKMA

Antimuslimsk aktivist

Ingrid Carlqvist. Skärmavbild från The Glazov Gang, Youtube.

Sions vises protokoll har vid flera tillfällen givits ut på svenska.  
Bilderna visar utgåvor från 1919 och 2008. 

Adlibris sålde  
Sions vises protokoll - igen

”De som gått i bräschen för Sveriges grymma 
förvandling till Absurdistan är judar”
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I debatten om antisemitismen florerar 
en rad felaktigheter och missuppfatt-
ningar. De försvårar möjligheterna att 
bekämpa fördomar och hat. Yair Ro-
senberg, journalist på Tablet Magazine, 
petar hål på några vanliga vrångbilder.

FÖR ATT VARA ett fenomen som ofta kallats ”värl-
dens äldsta hat” är antisemitismen illa förstådd. 
Med ledande företrädare för Iran som beskyl-
ler Talmud för den internationella narkotika-
handeln och brittiska politiska aktivister som 
anklagar Mossad för att stjäla deras skor kan 
antijudiska uppfattningar te sig både förbryl-
lande och bisarra. Dock finns det med tanke på 
fördomens beständighet och virulens, liksom 
dess uppblossande i Europa och USA under se-
nare tid - notera bland annat vågen av bombhot 
mot ett stort antal judiska institutioner i USA 
under den senaste månaden och kontroversen 
kring Trump-administrationens upprepade 
vägran att inkludera judar i sitt uttalande på 
Förintelsens minnesdag - goda skäl att blotta 
vanliga missförstånd som försvårar vår förmåga 
att bekämpa den. 

MYT NR 1: ANTISEMITISMEN FÖRSVANN TILL 
STORA DELAR EFTER FÖRINTELSEN
Så länge jag rapporterat om antisemitism har jag 
ofta mött en slags välmenande skepticism:  Inne-
bar inte Förintelsen, med dess skakande fasor, att 
samhället till slut såg sig nödgat att utplåna för-
domar mot judar? Insatta människor säger inte 
sådant, men det är en föreställning jag ständigt 
stöter på i mitt arbete.

Uppfattningen är djupt och nedslående felak-
tig. Trots att judarna endast utgör två procent av 
den amerikanska befolkningen är de enligt FBI 

den religiösa grupp i USA som årligen utsätts för 
flest hatbrott. I Europa är bilden ännu mörkare. 
2014 riktades 51 procent av alla rasistiska attack-
er i Frankrike 2014 mot judar, som utgör mindre 
än 1 procent av landets befolkning. Under senare 
år har synagogor, judiska skolor och museer ut-
satts för terrorattacker i Frankrike, Danmark och 
Belgien. En EU-studie från 2013 visade att när-
mare 40 procent av Europas judar kände rädsla 
inför att öppet visa sin judiska identitet, bland 
svenska judar var siffran 60 procent. 

Det finns även mängder av exempel utanför 
västvärlden. Den judiska befolkningen i arabiska 
länder, som en gång uppgick till närmare en mil-
jon, har reducerats till endast ett par tusen. Det är 
resultatet av en förföljelse som under det senaste 
århundradet gick så långt som till utdrivning eller 
ledde till att de flydde. 

Dessa fakta understryker en central punkt: Det 
är fel att se antisemitismen som en endast en del 
av nazismen, dess värsta uttrycksform. Denna 
månghundraåriga fördom har vanligtvis tagit sig 
mindre extrema eller folkmordsinriktade uttryck. 
Det amerikanska slaveriets avskaffande innebar 
inte slutet på amerikansk rasism; på liknande 
sätt innebar inte nazismens undergång som en 
dominerande politisk kraft att antisemitismen 
tystnade. 

MYT NR 2: ANTISEMITISMEN KOMMER I 
HUVUDSAK FRÅN HÖGERN
Den växande alt-right-rörelsen, en grupp re-
aktionära vita nationalister med en böjelse för 
att trakassera judiska journalister, fyllde under 
den senaste valrörelsen Twitter med nynazis-
tiska memer, lade ut photoshoppade bilder med 
reportrar placerade i gaskamrar och koncentra-
tionsläger och skanderade antisemitiska slagord 

vid politiska möten. (Min kritiska rapportering 
om Trump gjorde mig till den näst mest trakas-
serade judiska journalisten på Twitter, enligt 
en studie från Anti-Defamation League.) Det 
är förståeligt om man håller för sannolikt att 
denna typ av hat emanerar från framför allt en 
politisk källa. 

Men antisemitiska utbrott ägde samtidigt 
rum inom vänstern. Vid liberala Oberlin College 
delade Joy Karega, lärare i skrivande, Facebook-
memer om judisk kontroll av medierna och den 
globala ekonomin tillsammans med inlägg som 
hävdade att Israel bar ansvar för Islamiska staten 
och attentaten 11 september 2001. Under demo-
kraternas primärval konfronterades den judiske 
kandidaten Bernie Sanders av en frågeställare 
som förklarade att ”de sionistiska judarna...styr 
USA:s centralbank, de styr Wall Street, de styr 
varenda kampanj”. Samantha Bee, komiker på 
tv-kanalen TBS, illustrerade fenomenet med en 
film som visade en antisemit som gormade på 
ett valmöte för Trump, och kommenterade: ”För 
att stöta på en så rabiat antisemitism måste man 
ta sig till, tja, vilket vänsterinriktat amerikanskt 
college-campus som helst.”

Att fördomsfullheten delas över politiska grän-
ser bör inte förvåna. Antisemitismen skulle ald-
rig ha uppnått ett så anslående inflytande om det 
inte vore för allianser som korsat ideologiska och 
religiösa gränser. Judehatet har sedan länge häm-
tat näring ur sin förmåga att binda samman helt 
motstridiga världsuppfattningar. Således fann 
EU-studien från 2013 att italienska och svenska 
judar upplevde att antisemitiska yttranden främst 
kom från vänsterhåll, ungerska judar uppfattade 
att de i huvudsak kom från kristna och höger-
sympatisörer, och franska judar uppgav att de 
primärt trakasserades av muslimska extremister. 

F E M  M Y T E R  O M  A N T I S E M I T I S M

Julia Ioffe var en av de 
judiska journalister som 
trakasserades av alt-
right-rörelsen, bl.a. med 
photo shoppade bilder med 
reportrar placerade i kon-
centrationsläger.
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Det är frestande att framställa antisemitismen 
som någon annans försyndelse, men det är ofta 
ett sätt att slippa konfrontera problemet i den 
egna gruppen.

MYT NR 3: KRITIK AV ISRAEL ÄR I ALLMÄN-
HET ANTISEMITISK
När staten Israel förs på tal blir debatten om anti-
semitism ofta förvirrad. Vissa utgår ifrån att ett 
angrepp på Israel och dess politik med nödvän-
dighet utgör ett angrepp på judar; den evangeli-
kale ledaren Franklin Graham, till exempel, be-
skrev kritik av israeliska bosättare som en attack 
på ”Guds utvalda folk”. Andra rättfärdigar sina 
angrepp på judar runt om i världen genom att 
hänvisa till Israel och påstår sig vara antisionis-
tiska, inte antisemitiska. En hel del av denna för-
virring härrör från en sammanblandning av alla 
judar med staten Israel, dess regering och politik. 

Kritik av Israel är emellertid inte nödvändigtvis 
antisemitism. Det är i själva verket en populär 
aktivitet i Israel och bland judar runt om i värl-
den. Motstånd mot bosättningar till exempel, el-
ler till och med uppmaningar att bojkotta dem, 
är ståndpunkter som går att diskutera, inte för-
domsfulla förolämpningar. Måttfulla förespråkare 
för sådana ståndpunkter företräder lika lite anti-
judiska uppfattningar som säkerhetshökar och 
religiösa nationalister som motsätter sig israeliska 
territoriella kompromisser. Israel är en demokra-
ti, och kan precis som vilket annat land som helst 
hållas ansvarigt för sitt agerande. 

MYT NR 4: KRITIK AV ISRAEL KAN INTE VARA 
ANTISEMITISK
Samtidigt kan kritik av den judiska staten dölja 
illvilja mot judar. I vissa fall är detta uppenbart, 
som när organisatörerna bakom en konvoj som 

sökte bryta Israels sjöblockad av Gaza 2010 se-
nare förnekade Förintelsen och påstod att Israel 
låg bakom massakern på Charlie Hebdos re-
daktion. De som anklagar Israel för att begå ett 
”folkmord på palestinierna”, samtidigt som den 
palestinska statistiska centralbyrån redovisar en 
fyrfaldig ökning av den palestinska befolkningen 
sedan Israels bildande, ägnar sig på liknande sätt 
åt förtal och inte legitim debatt. 

I andra, mindre uppenbara fall, kritiseras Is-
rael på ett sätt som inte gäller något annat land. 
Ta till exempel FN:s råd för mänskliga rättighe-
ter som fördömt Israel fler gånger än alla andra 
länder tillsammans, inklusive Syrien, Nordkorea, 
Iran och Ryssland. Som president Barack Oba-
mas FN-ambassadör Samantha Power noterade: 
”Under hela den tid Israel varit medlem av denna 
institution har Israel behandlats annorlunda än 
andra länder i FN.” I oktober antog ett FN-organ 
till och med en resolution som förnekade den ju-
diska anknytningen till Tempelberget i Jerusalem, 
judendomens heligaste plats.

Vad som förenar dessa beklagliga förhåll-
ningssätt är att de behandlar den judiska staten 
på ungefär samma sätt som antisemiter genom 
historien behandlat judar: de pekas på ett särskilt 
sätt ut och fördöms, och anklagas för groteska 
konspirationer. 

MYT NR 5: ANTISEMITISMEN UTGÖR PRI-
MÄRT ETT HOT MOT JUDAR
Flertalet former av gruppfientlighet försvagar 
dem som drabbas, samtidigt som de ger makt 
åt dem som sprider uppfattningarna och prakti-
kerna; jämför med hur slaveriet och den rasistiska 
diskrimineringen av svarta berikade USA:s vita 
majoritet på bekostnad av dess afroamerikanska 
minoritet.

Antisemitismen utgör emellertid ett speciellt 
fall - den har en mer än vanligt underminerande 
inverkan på de samhällen som omfattar den. Det 
beror på att den ofta tar formen av en konspi-
rationsteori om hur världen fungerar. Genom 
att skylla verkliga problem på påhittade judiska 
missdådare gör antisemitismen det svårare för 
samhällen att på ett rationellt sätt lösa dessa. Ett 
av de mest kända exemplen är de nazistiska ve-
tenskapsmän som försvagade sin egen förståelse 
genom att avvisa Einsteins forskningsrön som 
”judisk fysik”, vilken ställdes i motsatsställning 
till ”tysk fysik”.

Som Walter Russel Mead vid Bard College 
uttryckt saken: ”Folk som tror att ‘judarna’ kon-
trollerar ekonomin genom dolda strukturer kan 
varken bygga upp eller långsiktigt vidmakthålla 
en framgångsrik modern ekonomi. Folk som tror 
att ‘judarna’ styr politiken förlorar förmågan att 
tolka politiska händelser, analysera sociala miss-
förhållanden och effektivt organisera sig för att 
åstadkomma positiva förändringar. Folk som tror 
att ‘judarna’ styr medierna och kontrollerar ny-
hetsförmedlingen tappar förmågan att förstå vad 
som händer och sker runt omkring dem.” 

Mot denna bakgrund har Mead utfärdat föl-
jande varning: ”Hårdför antisemitism i förening 
med en förlitan på orimliga konspirationsteorier 
är en mycket stark förutsägelse för nationell un-
dergång.” Det är ett exempel på hur hatet i slutän-
den förgör hataren. 

Yair Rosenberg
Senior writer på Tablet Magazine.  

Artikeln publicerades ursprungligen  
i Washington Post 3/2 2017. 

Översättning: Henrik Bachner  
och Stéphane Bruchfeld.

F E M  M Y T E R  O M  A N T I S E M I T I S M

Antisemitiskt flygblad som spreds på universitetscampus i USA.
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SKMA KRITISERADE ISLAMISKA FÖRBUNDET

SKMA kritiserade nyligen Islamiska förbundet för att de 
återigen inbjudit en föreläsare som sprider judehat. I sitt 
svar beklagade förbundet inbjudan. SKMA välkomnar 
avståndstagandet, men menar att grundläggande pro-
blem kvarstår.

SKMA HAR VID upprepade tillfällen kritiserat Isla-
miska förbundet i Sverige för dess förhållnings-
sätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot 
återkommande inbjudningar av föreläsare som 
sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja 
att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas 
antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Is-
lamiska förbundets webbsida och slutligen 
mot hyllningar av islamistiska ideologer 
vars budskap inbegriper grov antisemi-
tism. 

 Kontroversen 2013 kring inbjudningar-
na och förbundsledningens oklara hållning 
bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker 
och dåvarande ordförande i Islamiska för-
bundet, avgick ur den socialdemokratiska 
partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna 
tid ordförande i Stockholms arbetarekom-
mun, förklarade att Mustafa ombetts läm-
na sin plats därför att han, trots löften om 
motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda 
medverkande med förkastliga åsikter” och 
”avvisade…kraven på att tillräckligt tydligt 
ta avstånd från den policy kring inbjud-
ningar som hade gett upphov till anklagel-
ser om antisemitism och homofobi” (AB 
17/4 2013).

I samband med den debatten publicera-
de SKMA i Nyhetsbrev juni 2013 en detal-
jerad genomgång av  Islamiska förbundets 
och Omar Mustafas agerande.

FÖRELÄSTE PÅ KONFERENS
I slutet av 2015 ersattes Omar Mustafa 
av Temmam Asbai som ordförande för 
Islamiska förbundet, men tyvärr har för-
bundet fortsatt att bjuda in talare som 
sprider judehat och homofobi. SKMA 
uppmärksammade på sin blogg den 14/1 
2017 att Islamiska förbundet, liksom tidi-
gare i samverkan med Sveriges Unga Muslimer 
och studieförbundet Ibn Rushd, till en konferens 
i Stockholm i december 2016 bjudit in egyptiern 
Zaghloul El-Naggar som föreläsare. I program-
met presenterades han som geolog, lärd inom 
islam och författare. 

Vad konferensarrangörerna inte berättade var 

att El-Naggar också är ökänd för sin antisemi-
tiska propaganda, sina maningar till jihad för att 
utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella. Mot 
bakgrund av att Islamiska förbundet tidigare som 
regel avvisat kritik mot sina föreläsare med att de 
kritiserade yttrandena är påhittade, att de endast 
ger uttryck för ”kritik av Israel” osv, gav SKMA 

en utförlig redogörelse för den typ av budskap 
El-Naggar förmedlar i sina anföranden, artiklar, 
böcker och tv-framträdanden. Här återges några 
exempel.

VÄRLDSKONSPIRATION
El-Naggar är bl.a. författare till boken La conspi-

ration. Aperçus du complot juif et international 
contre le peuple palestinien [Konspirationen. 
Exposé över den judiska och internationella 
komplotten mot det palestinska folket], (Mare-
fah, Beirut 2005). Denna bok, som först utkom 
på arabiska och som uppmärksammats interna-
tionellt för dess grova judehat, sprider några av 

de farligaste antijudiska lögner historien 
känner. Med stöd i bl.a. det ryska falsariet 
Sions vises protokoll förklarar El-Naggar 
att judarna är roten till det onda och att 
en global judisk konspiration är världshis-
toriens motor. Judarna, skriver El-Naggar, 
bedriver ”sataniska projekt, vars mål är alla 
andra folks förstörelse, den judiska världs-
dominansen och de andras förslavande.”

Några citat ur boken: ”Judarna utmärks 
genom sin blinda intolerans för andra na-
tioner och hela mänskligheten. De har 
varit skickliga i att bedriva konspirationer 
historien igenom. I våra dagar provoce-
rade de fram det första och andra världs-
kriget, liksom många andra inbördes-, 
ras- och religionskrig”, ”Det är talande att 
toleransen människor emellan knappast 
är omnämnd i den av dagens judar förfal-
skade Toran, liksom i Gamla Testamen-
tets övriga böcker, Talmud eller Sions vises 
protokoll”, ”Koranen beskriver väl och ofta 
den judiska personlighetens karaktärer 
och beståndsdelar, som genom historien 
givit den detta sataniska drag, och som de 
är starkt bundna till.”

”JIHAD ÄR ENDA SÄTTET”
I boken påstår El-Naggar också att Israel 
och USA låg bakom terrorattackerna mot 
USA den 11 september 2001. Denna kon-
spirationsteori har han framfört även  i 
t.ex. Hamas tv-kanal Al-Aqsa 2008, då han 

förklarade att 11-september-attackerna iscensat-
tes i syfte att ”stoppa islams utbredning”.

Israels utplåning är ett återkommande tema. 
I bl.a. den egyptiska tv-stationen Al-Rahma 
2009 beskrev El-Naggar judarna som ”djävulen i 
mänsklig skepnad”. Judarna i Israel betecknades 
som ”jordens avskum och nationernas skräp” 

Islamiska förbundet presenterar föreläsare på konferensen i 
december 2016, högst upp Zaghloul El-Naggar. Skärmavbild.

Bjöd återigen in ökänd antisemit



vilka planterats i hjärtat av den arabiska världen 
genom en stor konspiration. Det finns bara en 
lösning, förklarade El-Naggar: ”Låt mig vara tyd-
lig. Jihad är det enda sättet att lösa denna fråga. 
När det gäller judarna kan ingenting uppnås med 
fred, avtal, öppna gränser eller diplomatiska och 
ekonomiska förbindelser.” 

JUDEHAT OCH HOMOFOBI
El-Naggar återknyter även till ett annat i isla-
mistisk antijudisk propaganda centralt tema. På 
sin egen webbsida förklarar han att judarna givit 
upphov till den ”materialistiska civilisation” som 
spridit, uppmuntrat och legaliserat dekadens, 
omoral, droger och, värst av allt i El-Naggars 
ögon, homosexualitet – allt med syftet att för-
störa och kontrollera människor. Manifestatio-

ner för homosexuellas rättigheter fördöms som 
”djävulens parad”. Men Gud, meddelar El-Naggar, 
har utdelat ett rättmätigt straff: aids och ebola. 

Få torde bli förvånade över att El-Naggar i en 
intervju i Al-Ahram Weekly (17-23/11 2005) be-
rättade att han ”lärde sig om judefrågan” av den 
hårdfört antisemitiske, pronazistiske palestinske 
stormuftin Haj Amin Al-Husseini eller av upp-
giften att hans tänkande djupgående influerats 
av Hassan Al-Banna och Sayyid Qutb. Inte minst 
Qutbs bok ”Vår kamp mot judarna” har på ett av-
görande sätt bidragit till att forma antisemitismen 
i islamistiska och jihadistiska miljöer.

FÖLJER MÖNSTER
SKMA påpekade att det i sammanhanget inte är 

relevant om El-Naggar spred denna typ av bud-
skap på Islamiska förbundets konferens eller ej. 
Det är illa nog att han bjudits in och framhållits 
som en religiös och vetenskaplig auktoritet. Där-
med legitimerar Islamiska förbundet och deras 
samarbetspartners El-Naggar, och säger till sina 
medlemmar och åhörare att detta är någon som 
är värd att lyssna till. Med en enkel sökning på in-
ternet hamnar emellertid den intresserade snabbt 
i en malström av politisk och religiös propaganda 
som underblåser hat mot judar och homosexu-
ella, och hetsar till våld.

SKMA noterade också att Islamiska förbun-
dets inbjudning av El-Naggar följer ett mönster 
och att detta, tillsammans med förbundsledning-
ens återkommande svårigheter att ta avstånd från 
gästernas hatiska budskap och dess hyllningar till 

antisemitiska och homofoba ideologer, tydlig-
gör att organisationen har djupa problem med 
grundläggande demok ratiska värderingar. Om 
ingen genomgripande förändring nu sker i för-
bundets och dess samarbetspartners hållning och 
uppfattning om vilka auktoriteter som är lämpli-
ga att bjuda in kommer vi med all sannolikhet ty-
värr att få återkomma i frågan, avslutade SKMA.

ISLAMISKA FÖRBUNDETS SVAR
Som svar på SKMA:s kritik förklarade Islamiska 
förbundet och Ibn Rush att de att de inte känt 
till El-Naggars antisemitism, att de tog avstånd 
från denna och att inbjudningen inte skulle ha 
ägt rum om de haft kännedom om hans åsikter. 
SKMA välkomnade dessa markeringar, men no-

terade samtidigt att förklaringen att arrangörerna 
inte skulle känt till El-Naggars judehat föreföll 
osannolik då det är välkänt och lätt att hitta. 
SKMA riktade också kritik mot att arrangörerna 
i sina uttalanden varken nämnde eller tog avstånd 
från föreläsarens homofobiska uttalanden. 

Sveriges Unga Muslimer svarade inte på kriti-
ken. När de kritiserades för detta av den antira-
sistiska bloggen ”Inte rasist, men” (AB 21/1) re-
plikerade förbundets ordförande Rashid Musa att 
det handlade om ”guilt by association” och tillade: 
”Vi har varken något behov eller skyldighet av 
att tillfredsställa och ständigt förklara oss själva 
för utomstående individer” (AB 23/1). 

MEDIER FÖLJDE UPP
Islamiska förbundets agerande kritiserades 

även av  Somar Al Naher på Aftonbladets 
ledarsida (22/1). Hon menade att förbundets 
förklaring till El-Naggars medverkan saknade 
trovärdighet och att organisationen genom in-
bjudan ”tar del i att sprida och legitimera antise-
mitiska uppfattningar”. ”Det är inte första gången 
som förbundet hamnar i blåsväder, men det lär 
heller inte bli sista om inte Islamiska förbundet 
gör upp med sin sunkiga organisationskultur”, 
skrev Al Naher.  

SKMA:s granskning låg även till grund för 
ett inslag i Sveriges Radios program Människ-
or och tro den 26/1, där Islamiska förbundets 
ordförande intervjuades om organisationens 
hållning till antisemitism och homofobi.

SKMA
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Judehat och homofobi på El-Naggars webbsida.
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Debatten om antisemitism och Mellanöstern är ofta po-
lariserad. Det finns många som gärna vill sätta likhets-
tecken mellan människor med rötter i Mellanöstern 
och antisemitism, som om det vore något medfött. 
Det är ett perspektiv som är farligt, fördomsfullt och 

som inte leder framåt.
Antisemitismen finns överallt men den kan ta sig i olika uttryck. 

I Mellanöstern används antisemitismen och konspirationsteorier för 
maktsyften.

För att ta två exempel, både Irak och Syrien har va-
rit starkt präglade av panarabismen och arabisk natio-
nalism. Delvis som en motreaktion mot de europeiska 
kolonialmakterna. I nationalismens anda förtrycktes 
minoriteter, de förvägrades att tala sitt språk och blev 
berövade sina identiteter. Vänsterrörelserna sågs som 
ett hot mot de totalitära tendenserna och förbjöds. 
Flera av mina släktingar som var socialister avrättades 
av den irakiska Baathregimen. 

De reaktionära religiösa krafter som stöttade staten 
fick däremot större utrymme eftersom de ansågs dis-
ciplinera befolkningarna och hålla människor på mat-
tan. Effekten av detta ser vi än i dag, där konservativa 
religiösa krafter har vuxit på bekostnad av progressiva 
rörelser.

Den judiska befolkningen har levt i området sedan 
antiken, men majoriteten lämnade eller flydde från 
Syrien efter 1948. Likadant var det i Irak. Min far 
som växte upp i den irakiska staden Basra berättade 
att deras judiska grannar, som stod familjen mycket 
nära, tvingades ge sig av till Israel efter att förföljelsen och det politiska 
klimatet blev allt värre. 

När jag växte upp i Damaskus under 1980-talet hade jag ingen re-
lation till judar eller den judiska kulturen. Även om det i min familj 
var nolltolerans mot antisemitism så var konspirationsteorierna ändå 
ständigt närvarande i samhället. Det judiska gjordes till det politiska.

Mitt första och starkaste minne var från att jag var sju år gammal. Jag 
höll en pärlplatta som föreställde en stjärna. Jag såg bara en pärlplatta. 
Men en man som såg den i min hand såg istället ”judisk indoktrinering”. 
Han sa åt mig på ett mycket aggressivt sätt att en sexuddig stjärna sym-
boliserar sionismen. Myten om en judisk världskonspiration var en av 
de mest frekventa berättelserna. Föreställningen att judar är mäktiga, 

sluga och har för avsikt att ta kontroll över territoriet från ”Nilen till 
Eufrat” spreds gärna och ofta av regimen.

Nathan Shachar uttryckte det väl i DN (21/12 2016): ”Av alla länder 
utom Hitlerriket, men inklusive det antisemitiska Sovjetunionen, är 
världshistoriens mest antisemitiska regim klanen al-Assads Syrien. Den 
var det närmaste det sekulära Baath-styret kom en statsreligion. Anti-
semitismen administrerades av försvarsdepartementet.”

Den syriska regimen byggde sin makt främst på rädsla. Invånarna lärde 
sig den hårda vägen att frukta den egna regimen och dess underrättel-

setjänst, men också att vara rädda för ”yttre fiender”.
Staten Israel fick tjänstgöra som en utmärkt mål-

tavla att rikta sin vrede mot. Det hette att USA och 
väst hade planterat staten Israel i Mellanöstern för att 
krossa araberna och splittra människorna. En kon-
spirationsteori som också återkom i samband med 
upploppen i Syrien 2011. Diktatorn Bashar al-Assad 
gick snabbt ut och sa att upproren leddes av ”agenter 
från utlandet”.

I Syrien råder det inte någon fri press. Det är inte 
en slump att Syrien är och har varit ett av världens far-
ligaste länder för journalister. I en sådan miljö är det 
svårt att bryta propagandan. Den som gör det riskerar 
dödliga repressalier från staten.

Men med den arabiska våren som inleddes 2010 
är ingenting längre sig likt. Upproren befolkades av 
framför allt unga människor som inte längre ville 
acceptera sakernas tillstånd. Även om deras krav på 
demokratiska och mänskliga rättigheter krossades i de 
flesta länderna så har upproren ändå skakat om den 

gamla ordningen i grunden.
Många av de som deltagit i kampen för demokrati har tvingats fly, 

och de möter vi i Sverige. Det här ger oss en möjlighet att bygga allian-
ser, dela kunskap med varandra och skapa nya berättelser. 

Vi kan lära om och lära av varandra, men på vägen måste vi vara 
vaksamma. Fördomar måste alltid bemötas, oavsett var de förekommer. 
Men som Svante Weyler, ordförande för SKMA, sa nyligen i en intervju, 
”det är viktigt att inte möta fördomar med fördomar”.

 
Somar Al Naher

Ledarskribent i Aftonbladet och medförfattare till antologin Syrien: 
Revolutionen, makten och människorna.

Bemöt fördomar  
och bygg allianser

Gästkrönika av Somar Al Naher

”Myten om 
en judisk 
världs-

konspiration 
var en av 
de mest 

frekventa 
berättelserna.”
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Den nya Trump-administrationens 
politik och agerande har väckt 
stark oro och kritik i breda ameri-
kanska opinioner, inte minst bland 
muslimer, judar och andra minori-

teter. Mest kontroversiellt var beslutet om inrese-
förbud riktat mot sju länder med muslimsk ma-
joritetsbefolkning. Det upphävdes av en federal 
domstol, men senare presenterades ett modifierat 
beslut riktat mot sex länder. 

ENLIGT SOUTHERN POVERTY Law Center (SPLC), som 
bevakar högerextrem och rasistisk aktivitet i 
USA, skedde en dramatisk ökning av antalet 
hatbrott mot olika grupper efter valet. Det 
gäller även antisemitiska hatbrott. Den 1 mars 
rapporterade CNN att cirka 100 bombhot rik-
tats mot judiska institutioner runt om i USA 
under årets två första månader. New York-po-
lisen meddelade att antalet hatbrott mot judar 
i staden under inledningen av året fördubblats 
i jämförelse med samma period 2016. Ten-
densen var tydlig även under valrörelsen, då 
en våg av antisemitisk hets svepte fram i sociala 
medier, underblåst av högerradikala opinioner, 
men även stimulerad av budskap från Trump-
kampanjen.

SPLC rapporterade även nyligen att antalet 
aktiva hatgrupper i USA ökat 2016 till över 900. 
Den kraftigaste ökningen gäller grupper med 
en antimuslimsk 
agenda. Minst 550 
av hatgrupperna 
är antisemitiska. I 
en kommentar till 
rapporten hävdade 
Mark Potok vid 
SPLC att utveck-
lingen delvis kan 
förklaras av en 
förstärkt vit natio-
nalism i förening 
med en ny presi-
dent ”vars politik 
återspeglar de vita 
nationalisternas 
idéer. I [Vita hu-
sets chefsrådgiva-
re] Steve Bannon 
tror sig extremis-
terna äntligen ha 
en allierad som har 
presidentens öra”.  

OSÄKERHETEN KRING HUR den nya administrationens 
politik kommer att utvecklas späddes på av 
president Trumps uttalande i samband med 
Förintelsens minnesdag den 27 januari. I ut-
talandet saknades helt referenser till judar som 
offergrupp, istället talades om ”oskyldiga offer”. 
Exkluderingen av judar, eller anonymiseringen 
av offren, försvarades senare av Vita huset som 
en önskan om att vara ”inkluderande”. 

Uttalandet mötte hård kritik, inte minst från 
judiska grupper. Anti-Defamation Leagues ord-
förande Jonathan Greenblatt beskrev det som 
”förbryllande och bekymmersamt”. Historikern 
Deborah Lipstadt betecknade uttalandet som ett 
utslag av ”mjuk” revisionism som avjudaiserade 
Förintelsen. 

Samtidigt kom lovord från Richard Spencer, 
en ledande ideolog inom den högerextrema s.k. 
alt-right-rörelsen, som på webbsidan Altright.
com beskrev exkluderingen av judar som ett 
slag mot judiska gruppers ”metaberättelse om li-
dande” och Förintelsens ställning som ”moraliskt 
paradigm” i det ”liberala universumet”. Alt-right-
rörelsen står nära Steve Bannon. När han ledde 
högerradikala Breitbart News beskrev han sajten 
som en ”plattform för alt-right”. 

KONTROVERSEN FLAMMADE UPP på nytt när Trump på 
upprepade frågor om hur han såg på vågen av 
antisemitiska attacker i USA varken svarade på 

dessa eller tyd-
ligt markerade 
avstånd. När en 
journalist från 
en judisk tidning 
bad presidenten 
klargöra sin syn 
på utvecklingen 
reagerade Trump 
ilsket. Han ankla-
gade reportern 
för att ljuga, sade 
till honom att hålla tyst och sätta sig ner, och 
proklamerade  ”jag är den minst antisemitiska 
person ni någonsin sett”.

Först efter att ytterligare hatbrott begåtts, 
bl.a. vandalisering av en judisk begravnings-
plats i Missouri, och kraven på ett avståndsta-
gande stegrats till nya nivåer förklarade Trump 
att de antisemitiska hoten mot USA:s judar är 
”förfärliga” och ”en mycket sorglig påminnelse 
om det arbete som återstår för att utplåna hat, 
fördomar och ondska”. Han tillade att ”vi måste 
bekämpa fördomar, intolerans och hat i alla dess 
frånstötande former”.  

Uttalandet välkomnades av många, men möt-
tes på flera håll med skepsis. Frågan om varför det 
satt så långt inne och vad det säger om Trump och 
hans medarbetare har fortsatt att diskuteras. 

Den fortsatta vågen av antisemitiska hatbrott 
fördömdes av Trump i 
hans tal inför kongres-
sen den 28/2, men enligt 
uppgifter i bl.a. Wash-
ingon Post ska han dess-
förinnan vid ett möte 
ha beskrivit attackerna i 
konspiratoriska termer, 
som möjliga ”false flag”-
aktioner med syftet att 
ställa den nya adminis-
trationen och dess sym-
patisörer i dålig dager.  

Trump har i skrivande 
stund såvitt känt inte på 
ett specifikt sätt tagit av-
stånd från fientligheten 
mot muslimer i USA, en 
växande strömning som 
har flera företrädare i 
den nya administratio-
nen.

SKMA

Oro bland judar  
och andra minoriteter 

USA under Trump

Flera judiska begravningsplatser har vandaliserats. Skärmavbild från ABC 17 News. 

Steve Bannon. 
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SKMA: STÄLL KRITISKA MOTFRÅGOR
DEN 31 JANUARI sände Sveriges Radios Studio ett inslag om president Trumps chefsstra-
teg Steve Bannon, vars inflytande över den nya administrationen av många bedömare 
anses stor. Nyligen meddelades att Bannon även fått en plats i presidentens nationella 
säkerhetsråd.

Bannon var tidigare chef för Breitbart News, en sajt på den yttersta högerkanten som 
sprider s.k. ”alternativa” nyheter, ofta med en rasistisk eller sexistisk inramning. Sajten har 
också uppmärksammats för antisemitiska budskap. Bannon har själv sagt att Breitbart News 
utgör en plattform för ”the alt-right”, en högerextrem, antisemitisk rörelse som stöttat Trump.

För att kasta ljus över Bannon och ”turbulensen kring den nytillträdde presidenten 
Donald Trumps många och radikala politiska åtgärder” hade Studio ett bjudit in Da-
gens Nyheters USA-korrespondent Martin Gelin och den i USA verksamme svenske 
statsvetaren Claes Ryn.

Ryn är emellertid inte endast statsvetare utan också en opinionsbildare långt ute på hö-
gerkanten som sprider antisemitiska konspirationsteorier. 

När Ryn för ett par år sedan medverkade i Studio ett (9/9 2011) förklarade han att USA 
egentligen inte styrdes av Barack Obama och hans administration, utan att den faktiska 
makten låg hos en ”permanent regering”, en sorts hemlig skuggregering som styr oavsett 
president. Denna sades ha fört Obama till makten och representerades i Vita huset av Rahm 
Emanuel och David Axelrod, två medarbetare till Obama med judisk bakgrund (vid denna 
tid avgångna), vilka antyddes tjäna ”vissa intressen i Mellanöstern”.

Ryns påståenden byggde på ett tydligt sätt på idéer om enhetliga och särskiljande 
judiska intressen (i opposition till icke-judiska) som judar alltid arbetar för på grund 
av sin judiska anknytning liksom på föreställningar om judisk omnipotens, konspi-
rationer och illojalitet.

I en artikel i Sydsvenskan 9/11 2011 uppmärksammade SKMA Ryns uttalanden och kri-
tiserade Studio ett för att dessa inte möttes av invändningar eller kritiska frågor. Ryns påstå-
enden citerades icke oväntat med tillfredsställelse i högerextrema miljöer, t.ex. av Fria Tider.

Detta var inte första gången Ryn lät antyda att judiska ”intressen” styrde amerikansk 
politik. I t.ex. SvD den 5/12 2008 varnade Ryn för att Obama skulle bli ”ett instrument för 
andra att spela på”. Dessa ”andra” konkretiserades till bl.a. Penny Pritzker, en affärskvinna 
som hade donerat pengar till Obamas kampanj. I Ryns text beskrevs emellertid Pritzker, 
som har judisk bakgrund, som ”en representant för den internationella storfinansen”, en 
språkbruk med gamla och djupa rötter i antisemitisk retorik.

När Ryn medverkade i Studio ett den 31 januari i år var han tydlig med sin beundran för 
Trump och dennes kamp mot, vad han beskrev som, ”den så kallade politiska korrektheten”. 
Kritiken och protesterna som nu riktades mot Trumps politik skulle förstås som en chock-
reaktion från dem som är vana att ”styra opinionen i USA”.

Bannon var alls ingen högerextremist, meddelade Ryn, utan en ”ekonomisk nationalist” 
och ”en svuren motståndare till de här stora internationella intressena som vill ha bort alla 
gränser och som struntar i det enkla folket”.

Ryn likande även Bannon vid Pat Buchanan, som också kallades ”ekonomisk nationalist”. 
Buchanan är en fd republikansk presidentkandidat och därtill antisemitisk och rasistisk 
opinionsbildare som Ryn framhållit som en viktig motståndare mot ”krafter som under-
gräver USA:s nationella överhöghet och som genom att t.ex. förorda stor invandring un-
derminerar traditionell amerikansk kultur” och som han prisat som ”något i den mediala 
och intellektuella världen så ovanligt som en självständig och modig människa” (Tradition 
& Fason 5/10 2009).

Beteckningen av Bannon som högerextrem avfärdade Ryn som ”etablissemangets” försök 
att tysta meningsmotståndare: ”Alltså det här greppet att man avfärdar dom man inte hål-
ler med genom att kalla dem för antisemiter och nazister och allt möjligt, det hör ju till. … 
Det gamla etablissemanget har väldigt svårt att förlika sig med att helt plötsligt saknar de 
kontroll över situationen.”

Varför Studio ett anser att Ryn är rätt person att analysera den politiska utvecklingen i 
USA kan bara de svara på. Men väljer man att bjuda in kommentatorer som nyttjar samma 
retorik som återfinns i högerradikala miljöer och som har en dokumenterad historia av 

SVAR PÅ KRITIKEN från SKMA publicerad på deras blogg 
angående Studio etts sändning den 31 januari. 

Att de amerikanska väljarna i ett demokratiskt val 
röstade fram Donald Trump överraskade många. Vår 
roll är att förklara och fördjupa. I våra sändningar 
använder vi både tyckare och experter. Men rågången 
däremellan är förstås aldrig hundraprocentig. Även 
experter påverkas av sina erfarenheter och perspektiv. 
Därför försöker vi att använda oss av experter med 
lite olika infallsvinkel för att på så sätt bredda och 
fördjupa förståelsen av vad som sker.

Vi har en svår men viktig balansgång att gå. I vårt 
sändningstillstånd står att vi skall ”….utöva sändnings-
tillståndet opartiskt och sakligt samt med beaktande 
av att en vidsträckt yttrandefrihet och informations-
frihet ska råda i ljudradion”. Men i samma sändnings-
tillstånd står också att vi skall ”…se till att program-
verksamheten som helhet präglas av det demokratiska 
statsskickets grundidéer och principen om alla män-
niskors lika värde och den enskilda människans fri-
het och värdighet.” I ena vågskålen ligger att vi måste 
uppfattas som opartiska – både av människor som 
delar och inte delar Donald Trumps världsåskådning. 
I den andra ligger att vi inte får glida med och börja 

SKMA OCH STUDIO ETT I DEBATT OM CLAES RYN, ANTISEMITISM OCH HÖGERRADIKALISM

STUDIO ETT: INGET SADES SOM MOTIVERADE MOTFRÅGOR

Konspirationsteorier besläktade med den Ryn torgförde propageras bl.a. på den antisemitiska sajten Real Jew News. Skärmavbild.

SKMA kritiserade Sveriges Radios Studio ett för att ha låtit statsvetaren 
Claes Ryn i program om amerikansk politik sprida antisemitiska konspira-
tionsteorier och legitimera  högerradikalism utan att möta kritiska frågor. 
Kritiken ledde till debatt med Studio ett.
Nedan följer SKMA:s inlägg, publicerat på kommitténs blogg 3/2, Studio 
etts svar, publicerat på SKMA:s Facebooksida den 7/2, och SKMA:s replik.  
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tolerera problembeskrivningar och yttranden som 
kränker demokratin och principen om människors 
lika värde. Det är inte lätt men vi gör den avvägningen 
varje dag.

Mot den bakgrunden kan vi inte bara låta männ-
iskor som starkt ogillar Donald Trump delta i analy-
sen av honom. Claes Ryn är en konservativ professor 
som i Studio Ett 31 januari gav sitt perspektiv på den 
senaste politiska utvecklingen i USA. I sändningen 
uttryckte han sig inte på ett sätt som är demokratiskt 
tveksamt eller i konflikt med principen om männis-
kors lika värde.

I ert blogginlägg efterlyste ni kritiska motfrågor till 
Claes Ryn. Enligt vår uppfattning sa han inget av den 
arten som krävde offensiva motfrågor från vår sida. 
Dessutom balanserades Claes Ryns analys upp av den 
bild som gavs av den andra medverkande, Martin Ge-
lin. Han redogjorde för en hel del av den kritik som 
riktats mot Steve Bannon på ett sätt som säkert en del 
Trumpanhängare skulle ha problem med.

Med vänlig hälsning

Jörgen Huitfeldt, programledare
Hansjörg Kissel, producent

SKMA OCH STUDIO ETT I DEBATT OM CLAES RYN, ANTISEMITISM OCH HÖGERRADIKALISM

STUDIO ETT: INGET SADES SOM MOTIVERADE MOTFRÅGOR

Konspirationsteorier besläktade med den Ryn torgförde propageras bl.a. på den antisemitiska sajten Real Jew News. Skärmavbild.

att sprida antisemitiska konspirationsteorier så måste deras påståenden mötas av kritiska 
motfrågor. Så skedde heller inte denna gång.

Förvisso gavs lyssnarna genom Martin Gelins medverkan även en annan och saklig bild av 
Bannons politiska hemmahörighet och nära band till amerikansk extremhöger, men risken är 
stor att en del lyssnare uppfattade Ryns berättelse om hur Bannon och Trump besegrat ”den 
politiska korrektheten” och nu förde en heroisk kamp mot de ”stora internationella intressena 
som vill ha bort alla gränser och som struntar i det enkla folket” som expertutlåtanden av 
en statsvetare. Det är allvarligt.

 SKMA

SKMA: FEL STUDIO ETT,  
PÅSTÅENDENA KRÄVER FÖLJDFRÅGOR
SKMA ÄR HELT införstådd med Studio etts uppdrag liksom att den balansgång ni beskriver 
många gånger kan vara svår. Vi finner det dock beklagligt att ni i ert svar inte berör det 
centrala i vår kritik, utan istället hävdar att ni inte brutit mot bestämmelser i sändnings-
tillståndet – något vi inte har påstått – och argumenterar för att ni ”inte bara [kan] låta 
människor som starkt ogillar Donald Trump delta i analysen av honom” – något vi av 
självklara skäl inte heller har efterlyst.

Det centrala i vår kritik handlar om att Ryn i Studio ett 2011 framförde en antise-
mitisk konspirationsteori om att judar genom en hemlig ”permanent regering” styrde 
USA och att han då inte möttes av kritiska följdfrågor. (Studio ett upprepade t.o.m. Ryns 
språkbruk/”teori” i en fråga till den andra medverkande gästen: ”ser du samma sak som 
Claes Ryn ungefär, det finns en permanent regering…?” Även om det inte var avsikten 
gavs genom denna fråga Ryns konspirationsteori i än högre grad ett sken av rimlighet 
och legitimitet.)

Den mytbildning Ryn torgförde är vanlig i samtida antisemitisk propaganda och utbredd 
inte minst i högerextrema miljöer. En grövre men tydligt besläktad variant har bl.a. spridits 
av den amerikanske nazisten David Duke (davidduke.com 1/8 2008), notera t.ex. likheten 
när det gäller att utpeka bl.a. Emanuel och Axelrod (och Pritzker, som Ryn framhållit i ett 
annat sammanhang) som den ”judiska konspirationens” agenter i Vita huset. Liknande 
propaganda återfinns på den antisemitiska sajten ”Real Jew News” (se bild).

Det vi vände oss mot var att Ryn, mot bakgrund av hans väldokumenterade antisemi-
tism och kända hemmahörighet långt ute på högerkanten, i Studio etts inslag om Steve 
Bannon och Trump den 31 januari endast presenterades som statsvetare och utan kritiska 
följdfrågor kunde meddela att Bannon – tidigare chef för högerextrema, rasistiska Breit-
bart News – alls inte företrädde högerextrema och rasistiska uppfattningar. Trump och 
Bannon, kunde Ryn berätta utan att störas av kritiska frågor, hade besegrat ”den politiska 
korrektheten” och förde en heroisk kamp mot de ”stora internationella intressena som vill 
ha bort alla gränser och som struntar i det enkla folket”. På samma sätt tilläts Ryn, utan 
invändningar, skönmåla Pat Buchanan, även han känd för sin antisemitiska och rasistiska 
agitation.

Det är korrekt som ni skriver, och som vi också framhöll i vårt inlägg, att lyssnarna 
gavs en annan bild av den andra medverkande, Martin Gelin. Däremot är vi inte överens 
med er om att Ryn inte skulle ha sagt något ”av den arten som krävde offensiva motfrågor 
från vår sida”. 

Väljer ni att bjuda in kommentatorer som nyttjar samma retorik som återfinns i hö-
gerradikala miljöer, som beskriver högerextrema och rasistiska uppfattningar som en 
beundransvärd kamp för ”det enkla folket” mot sinistra globala intressen och ”det politiskt 
korrekta”, och som har en dokumenterad historia av att sprida antisemitiska konspira-
tionsteorier så är det av största vikt att deras påståenden möts av kritiska motfrågor. Detta 
behov blir inte mindre av att gästen i fråga endast presenteras som forskare och expert 
på det ämne som avhandlas.

SKMA
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Polsk antisemitism göds av  
näthat och muslimfientlighet 

Enligt en ny undersökning, genomförd 
av The Center for Research on Preju-
dice vid Warszawas universitet under 
ledning av Michal Bilewicz, har ande-
len polacker som hyser en negativ in-

ställning till judar ökat och den andel som har en 
positiv uppfattning minskat mellan åren 2014 och 
2016. Resultaten indikerar att den försvagning av 
antisemitiska attityder som noterats i undersök-
ningar åren före 2014 har brutits. 

Den nya studien pekar på att en ökad andel av 
den polska befolkningen är negativa till att ha en 
judisk familjemedlem, granne eller medarbetare. 
2014 svarade t.ex. 45 procent av respondenterna 
att de motsatte sig en judisk familjemedlem, 2016 
var motsvarande siffra 56 procent. 

Forskarna har även använt exempel på anti-
semitisk argumentation som förekommer i olika 
medier för att undersöka polackers inställning till 
antijudiska uppfattningar. Resultaten visar att an-
delen bland både vuxna och unga som ansåg att 
uttalandena var förolämpade mot judar minskade 
påtagligt mellan 2014 och 2016. Minskningen 
var störst bland unga, en majoritet av dem ansåg 
vid fjolårets mätning t.ex. att beskrivningen av 
judar som ”drägg” inte var kränkande. Ett annat 
exempel som användes löd: ”Judar måste förstå 
att hatet emot dem helt orsakades av dem själva 
genom deras förräderi och brott. Idag försöker 
de dölja sin skuld och överföra den på oss po-
lacker.” Bland unga var det 43 procent som an-
såg påståendet kränkande mot judar 2014, två 
år senare hade  andelen minskat till 26 procent. 
Bland vuxna minskade andelen från 56 procent 
2014 till 41 procent 2016.  

EN FÖRKLARING TILL den ökade acceptansen för anti-
semitism bland unga menar forskarna kan vara 
att de i ökad utsträckning vänjer sig vid antiju-
diska uttryck på nätet och att negativa reaktio-
ner på dessa mattas av. Enligt rapporten har an-
delen unga och vuxna som mött hatpropaganda 
på nätet ökat med 50 procent under de senaste 
två åren, bland unga har andelen ökat från 58 
till 74 procent. Antisemitism kommer även till 
uttryck i tv och den andel som sade sig ha hört 
antijudiska yttranden i tv-sändningar har också 
ökat markant, bland vuxna från 25 procent 2014 
till 40 procent 2016. 

Enligt rapporten bekräftar undersökningen att 

kontakt med antijudiska uppfattningar kan kopp-
las till negativa känslor som ilska och hat mot 
judar. Unga polacker som tagit del av antisemitisk 
propaganda var enligt resultaten mer benägna att 
känna förakt mot judar och själva använda hatis-
ka uttryck i vardagliga sammanhang. Bland unga 
var det 24 procent och bland vuxna 11 procent 
som medgav att de använde judefientliga uttryck.

BILEWICZ OCH HANS kollegor skriver att resultaten 
kan framstå som överraskande med tanke på 
att den polska befolkningens politiska uppfatt-
ningar på höger-vänsterskalan inte förändrats 
nämnvärt mellan 2014 och 2016. Sympatierna 
för högerståndpunkter har inte ökat och bland 
unga har liberala uppfattningar till viss del för-
stärkts. Däremot noterades 2016 en ökning av 
antimuslimska attityder i alla åldersgrupper, följt 
av ett ökat socialt avståndstagande från andra 
minoriteter, inklusive judar. Antimuslimska ten-
denser i den offentliga debatten 2014-2015 kom, 
enligt rapporten, således att inverka negativt 
även på inställningen till judar. Dessa effekter 
syns i alla åldersgrupper och är oberoende av 
politiska sympatier, skriver forskarna. 

”Ju mer antimuslimskt inställda människor är, 
desto mer antisemitiska är de”, kommenterade 
Michal Bilewicz i tidningen Forward (24/1) och 
gav ett exempel på hur tänkandet i dessa grup-
per kan se ut: ”De ser George Soros som ett för-
kroppsligande av en judisk konspiration som hjäl-
per till att finansiera invandringen av muslimer 
vilka hotar den kristna civilisationen i Europa”.

SKMA

En ny studie pekar på 
att negativa attityder 
till judar har förstärkts i 
Polen under de senaste 
åren. Forskare kopplar 
detta till ökad kontakt 
med antisemitisk 
propaganda på 
Internet, men ser också 
ett samband med 
växande antimuslimska 
strömningar.

Polska ultranationalister bränner en docka föreställande en ortodox jude vid en demonstration mot flyktingar  
och EU i Wroclaw 2015. Skärmavbild.

Vandalisering av judisk begravningsplats i Sochaczew 2015. 
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Svante Weyler:  
Antisemitismen tar sig  
allt värre former

På Förintelsens minnesdag den 27 janu-
ari varnade SKMA:s ordförande Svante 
Weyler i Expressen för en växande och 
allt farligare antisemitism. Här följer ett 
utdrag ur artikeln. 

Årsdagar är viktiga. Men de för-
leder en till att tro att historien 
börjar och slutar på jämna dagar 
och klockslag. Hur håller man vid 
liv minnet av den långa väntan på 

att komma åter till hemmet, till samhället, till sig 
själva som tusentals lägerfångar tvingades upp-
leva? Hur håller man vid liv den känslighet som 
är en källa till smärta?

Jag ska ärligt erkänna att jag, född i början 
av 1950-talet, länge trodde eller snarare levde 
i förvissningen om att den känsligheten liksom 
förvandlats till svensk statsideologi, utlärd i sko-
lorna, omfattad av en så stor majoritet av befolk-
ningen att undantagen kunde avföras som ett 
slags oförbätterliga dårar. Det var både rätt och 
fel. Statsideologin fungerade, men svenska judar 
kan berätta att undantagen kanske trots allt inte 
var så få eller så oförargliga.    Det var till exempel 
närmast en chock för mig att i Leif Zerns helt 
lysande memoar ”Kaddisch på motorcykel” läsa 
om den ortodoxa synagogan på Sankt Paulsgatan 

i Stockholm, som aldrig haft en skylt på dörren. 
Jag har passerat den hundratals gånger utan att 
veta om dess existens. Att det inte funnits någon 
skylt där beror ju på att man innanför dörrarna 
vet något om oss andra.

Samma sak hände när jag läste om hur den lille 
gossen Ricki Neuman, uppvuxen i en förort inte 
långt från min egen och ungefär samtidigt, från 
gatan ropar upp till sin mamma: ”De säger att jag 
är jude, vad är det, jag vill inte vara jude.” Varpå 
mamma tar med honom in i vardagsrummet, där 
man bara talar om allvarliga saker, och säger: ”Du 
är jude, jag är jude, liksom din pappa, och det är 
fint att vara jude, och vi är inte som andra. Det 
är något man är stolt över, men, lyssna nu, inget 
man skriker ut på gatan.”

DEN SVENSKA ANTISEMITISMEN har alltså aldrig försvun-
nit, och det finns sedan länge tecken på att den 
växer och i betydligt värre former än på länge. 
Vi är inte ensamma om det.

Den engelske antisemitismforskaren Dave 
Rich pekade vid ett besök i Stockholm nyligen 
på en märklig paradox i Storbritannien. Å ena 
sidan har judiskt liv och judiska traditioner aldrig 
tidigare åtnjutit sådant officiellt stöd och sådan 
uppmuntran som nu. Å den andra vandrar tungt 
beväpnad polis på gatorna i de judiska stadsde-
larna under de judiska högtiderna. Och barn till 
engelska judar som tidigare gått i vanliga skolor 
sätts allt oftare i judiska.

Men han pekade också på en annan motsä-
gelsefullhet: lika tydligt som det är att antise-
mitismen är betydligt mer utbredd hos grupper 
med rötter i Nordafrika och Mellanöstern, lika 
tydligt är det att det finns antisemitism i den eta-
blerade engelska vänstern. Labours ledare Jeremy 
Corbyn, som själv kritiserats hårt för en välvil-
lig inställning till extrema islamister och andra 
som sprider judehat och en överslätande attityd 
gentemot antisemitism, har sett sig tvungen att 
utesluta ett stort antal partimedlemmar efter an-
klagelser om antisemitism. En av dem var Lon-
dons tidigare borgmästare, den i vissa grupper 
omåttligt populäre Ken Livingstone.

    
EN TYSK FRAMSTÅENDE antisemitismforskare, An-
dreas Zick, ger en liknande motstridig bild. Å 
ena sidan sjunker andelen öppet antisemitiskt 
inställda personer i den totala befolkningen, å 
andra sidan är den hög och växande inom det 
nya populistpartiet, Alternativet för Tyskland, 
som är på god väg in i det tyska parlamentet.

Jag kunde som ung man aldrig föreställa mig 
att det ens skulle finnas – eller behövas – en 
svensk kommitté mot antisemitism, än mindre 
än att någon skulle be mig leda den. Nu vet jag 
bättre, och dessutom att jag inte kommer att bli 
dess siste ordförande, tyvärr.

Svante Weyler

I ett tal i Dresden i januari 
gick Björn Höcke, ledare för 
det tyska högerpopulistiska 

Alternative für Deutschland 
(AfD) i Thüringen, till angrepp 
mot en tysk minneskultur som 
fäster stor vikt vid nazismen 
och Förintelsen. Vi behöver 
en ”180-gradig minnespolitisk 
omsvängning” förklarade han 
och betecknade minnesmo-
numentet över Förintelsen i 
Berlin som ”en skam”. 

Höckes uttalande fördömdes brett 
i den tyska debatten, men vållade 
också AfD huvudbry. Vissa före-
trädare som vice partiordföran-
den Alexander Gauland kom till 
Höckes försvar, medan partiord-
föranden Frauke Petry beskrev 
Höcke som en ”belastning” för 
AfD. Ett uteslutningsförfarande 
har inletts, men något beslut har i 
skrivande stund inte fattats.

Höcke är långtifrån den enda 
AfD-politikern som uttalat sig 

antisemitiskt eller överslätande 
om Förintelsen. Den tyske fors-
karen Gideon Botsch, som del-
tog på SKMA:s konferens i no-
vember 2016, menar att partiet 
generellt undviker att anspela på 
antisemitism samtidigt som det 
vill appellera till högerradikala 
och ofta antisemitiskt inställda 
väljare. Botsch uppskattar att 
den senare gruppen utgör ca en 
tredjedel av AfD:s väljarbas. 

SKMA

Uttalande vållar strid i tyska AfD

Björn Höcke. 
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SKMA arrangerar regelbundet studieresor för hög-
stadie- och gymnasieelever till Förintelsens plat-
ser i Polen. På en av de tiotal resor som genom-

fördes under 2016 deltog 19 elever och 6 lärare från 
fyra olika Stockholmsskolor. Gruppen leddes av guiden 
Fredrik Jonés och Lena Jersenius, utbildningsansvarig 
på SKMA. Under dagarna i Polen besöktes bland annat 
det före detta gettoområdet i Krakow, den tidigare SD-
skolan i Rabka och det före detta koncentrations- och 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Bland deltagarna 
på resan fanns läraren Eva Salci och eleverna Adam, 
Alexandra, Azizah, Cleo och Rafaela från Internatio-
nella Engelska Skolan i Skärholmen. 

21 februari 2017 besökte SKMA:s Mathan Ravid de-
ras skola för att hålla ett efterseminarium om nutida 
fördomar, antisemitism, rasism och källkritik för ca 100 
elever ur årskurs nio. Innan seminariet framförde elev-
erna som varit med i Polen ett musikstycke från filmen 
Schindler’s List och höll ett mycket gripande föredrag 
för sina klasskamrater där de visade bilder och talade 
om sina intryck från studieresan.

Under utbildningen varvades föreläsningar och gruppdiskussioner. 

SKMA utbildar
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Utbildning för Malmöungdomar
Sedan 2012 erbjuder SKMA ut-

bildningar för ungdomar om 
antisemitism och andra for-

mer av rasism. Utbildningarna riktas 
främst till gymnasieelever runtom i 
landet, och sedan starten för fem 
år sedan har vi haft deltagare från 
Storuman i norr till Malmö i söder. 

10-12 februari 2017 arrangerades 
en sådan utbildning i Stockholm i 
samarbete med föreningen Unga 
Mot Antisemitism & Främlings-
fientlighet (UMAF, tidigare ”Unga 

muslimer mot antisemitism”) och 
med stöd av Björkstén-Sparrings stif-
telse. Deltagare på utbildningen var 
15 av UMAF:s ungdomsambassa-
dörer från Malmö samt föreningens 
grundare Siavosh Derakhti, som till-
delades Elsapriset 2012, och utbild-
ningssamordnaren Samer Alazawie. 

Under utbildningen diskuterades 
antisemitismens historia, fördomar 
i samhället och deltagarnas vardag, 
konspirationsteorier och källkritik 
på nätet, vikten av att agera när nå-

gon utsätts för diskriminering och 
hur man bemöter fördomsfulla och 
rasistiska påståenden. Utbildningen 
leddes av Mathan Ravid, ansvarig 
för SKMA:s ungdomsutbildningar. 
Gästföreläsare under utbildningen 
var Jonathan Leman från Expo. 

SKMA och UMAF hoppas kunna 
få möjligheten att fortsätta samar-
betet i framtiden, som av utvär-
deringarna att döma var mycket 
uppskattat. ”Det var väldigt intres-
sant, lärorikt och givande. Vi hade 

jättebra diskussioner. Jag tror att 
jag kommer vara mer källkritisk i 
framtiden och bli bättre på att ifrå-
gasätta personer som har rasistiska 
uppfattningar och förutfattade me-
ningar på ett vettigare sätt, dvs. med 
sakliga argument. Jag rekommende-
rar absolut utbildningen till andra!”, 
skrev exempelvis 18-årige Ali. 

För mer information om SKMA:s 
ungdomsutbildningar se vår 
hemsida skma.se/skmas-ungdoms-
utbildning/. 

Elevseminarium i Skärholmen

Elever höll föredrag utifrån studieresan och spelade ett musikstycke från Schindler’s List. 
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ELEV- OCH STUDIERESOR
Under våren 2017 arrangerar SKMA totalt 
åtta studieresor till Krakow, Auschwitz och 
Rabka med sammanlagt ca 250 elever och 
lärare från högstadie- och gymnasieskolor i 
Ludvika, Luleå, Stockholm och Örebro. Ut-
bildningarna leds av Carina Söderberg, Cal-
lie Carning, Ewa Andersson, Mathan Ravid, 
Mikael Enoksson och Ronny Juhlin.

23-28 MAJ
23-28 maj arrangerar SKMA en studieresa 
till Krakow, Auschwitz, Nowy Sanc och 
Rabka för tio medlemmar i föreningen Zi-
karon, tredje generationens överlevande från 
Förintelsen som föreläser på skolor om sina 
mor- och farföräldrars historia. Studieresan 
leds av Lena Jersenius, utbildningsansvarig 
på SKMA.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER 
10-12 FEBRUARI
10-12 februari arrangerade SKMA en utbild-
ning i Stockholm om antisemitism och för-
domar. Deltagare var 15 ungdomar och två 
ledare från Malmö som är medlemmar i Sia-
vosh Derakhtis förening Unga Mot Antise-
mitism & Främlingsfientlighet. Utbildningen 
leddes av SKMA:s Mathan Ravid, gästförelä-
sare var Jonathan Leman från Expo. 

21 FEBRUARI
I höstas deltog fem elever och en lärare från 
Internationella Engelska Skolan i Skärhol-
men på en av SKMA:s studieresor till Förin-
telsens platser. 21 februari besökte SKMA:s 

Mathan Ravid deras skola för att hålla ett 
efterseminarium om nutida fördomar, anti-
semitism, rasism och källkritik för ca 100 
elever ur årskurs 9. 

3-7 MARS
SKMA har beviljats EU-stöd för en vidare-
utveckling av det interaktiva utbildningsma-
terialet ”Vad är en människa?”, som utgår 
ifrån överlevandes vittnesmål. Tillsammans 
med partners i Litauen, Polen, Rumänien, 
Ungern och Österrike kommer vi ta fram 
ett internationellt verktyg för undervisning 
om Förintelsen. 3-7 mars arrangerades pro-
jektets andra internationella partnermöte, i 
Budapest. Ca 25 personer deltog.

16-18 MARS
Hösten 2016 arrangerade SKMA en studie-
resa för framför allt lärare till Förintelsens 
platser i Polen. 16-18 mars arrangeras ett 
efterseminarium i Stockholm. Föreläsare är 
idéhistorikerna Henrik Bachner och Stép-
hane Bruchfeld, historikern Karin Kvist-
Geverts, pedagogen Mikael Enoksson. 
Deltagare ges även möjlighet att lyssna till 
den amerikanske historikern Christopher 
Browning.  

28-30 APRIL
2014-2016 genomförde SKMA en stor reger-
ingsstödd utbildningssatsning med syfte att 
ge ökade kunskaper om nazismens förbrytel-
ser och rasistiska och antidemokratiska idéer 
historiskt och idag. Över 400 elever från ett 
80-tal högstadieskolor deltog i utbildningens 

studieresa till Polen samt för- och efterse-
minarier. 28-30 april arrangerar SKMA en 
fortbildning i Stockholm för elever som del-
tog i utbildningssatsningen för att fördjupa 
kunskaperna om nutida antisemitism och 
rasism samt ge redskap för antirasistiskt ar-
bete. Fortbildningen leds av Mathan Ravid.

VÅREN
Under våren arrangerar Forum för levande 
historia i samarbete med Skolverket konfe-
renser för grundskole- och gymnasielärare i 
Hässleholm, Skövde, Stockholm, Borlänge 
och Umeå på temat ”Kunskap, öppen diskus-
sion och aktiva insatser – så möter vi rasism 
och främlingsfientlighet i skolan”. Mathan 
Ravid deltar på konferenserna för att infor-
mera om SKMA:s undervisningsmaterial 
och utbildningar.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
23 JANUARI
I samarbete med Bajit, Judiska försam-
lingen, Polska institutet och Vänföreningen 
för Muse et för de polska judarnas historia 
POLIN arrangerade SKMA en välbesökt 
filmvisning av den polske regissören Slawo-
mir Grünbergs dokumentär om den polska 
motståndsmannen Jan Karski, ”Karski & The 
Lords of Humanity”. 

27 JANUARI
På Förintelsens minnesdag föreläste SKMA:s 
ordförande Svante Weyler på Demokrati & 
människovärdedagarna i Norrköping och 
talade i Stockholms stora synagoga.

Kalendarium

Nonna Mayer, 
forskare vid 
Sciences Po 
och CNRS, 
Paris, kom-

menterade i Books & Ideas.
net 22/12 2016 resultaten 
från en fransk attitydstudie 
publicerad av Commission 
nationale consultative des 
droits de l’homme:

”Även om [Front Na-
tionals ledare] Marine Le 
Pen har förklarat antise-
mitismen tabu så når över 
hälften av hennes sympatisörer höga nivåer på en 
skala som mäter antijudiska fördomar. Även om 

hon är noga med att angripa 
'islamisk fundamentalism' 
och inte islam, så gör hennes 
anhängare inte den distink-
tionen. De skiljer sig från alla 
andra politiska partiers sym-
patisörer genom sin exceptio-
nellt höga nivå av islamofobi, 
i betydelsen att de förkastar 
islam, dess praktiker och 
trosutövare. Marine Le Pens 
försök att göra Front Natio-
nal till ett parti i mittfåran 
synkroniserar inte med hen-
nes sympatisörers världsbild. 

I den meningen ser 'nya Front National' väldigt 
mycket ut som det gamla.”

ANTALET ANTISEMITISKA INCIDENTER i Storbritan-
nien 2016 var det högsta som registrerats 
för ett enskilt år, rapporterar Community 
Security Trust (CST). Under året rapporte-
rades 1 309 incidenter, en uppgång med 36 
procent från 2015. Majoriteten av hatbrot-
ten ägde rum i London och Manchester.

I motsats till vissa andra år då en kraftig 
ökning av rapporterade antijudiska hatbrott 
registrerats, kan utvecklingen 2016 inte re-
lateras till någon specifik händelse. Snarare 
handlar det enligt CST om en rad olika fak-
torer och skeenden som skapat en atmosfär 
som stimulerat fientlighet mot judar. För 
vissa tycks hämningarna mot att öppet ge 
uttryck för antisemitism ha avtagit, noterar 
CST med oro. 

”Nya” Front National inte så nyttINCIDENTER ÖKADE  
I STORBRITANNIEN

Marine Le Pen.
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WONNA I DEJONG 
FASTIGHETER 

Vi är ett familjeägt företag, som drivs av 
Wonna I de Jong Schaefer, hennes son 
Alexander Östling och hennes sonhustru 
N oriko Östling. 

Vi äger, förvaltar och förädlar över 1250 
lägenheter och 200 kommersiella lokaler. 

Långsiktigheten är nyckelordet i företagets 
förvaltning, därför fokuserar vi mycket på 
klimat- och energifrågor, materialval, 
säkerhet, hälsomiljö och social integration. 

Vi är långsiktiga hyresvärdar, vilket skapar 
trygghet för våra hyresgäster. 

Vi expanderar ständigt och är beredda att göra nya fastighetsaffårer. 
Välkommen att kontakta oss! 

www.wonnafast.se mail@wonnafast.se +46 722 511 200

Stöd SKMA:s arbete mot antisemitism!
Swisha ditt bidrag på nummer 123 288 68 93

Det går också bra att använda plusgiro 30 129-1 eller bankgiro 861-6112

Läs mer på skma.se eller ring 08 667 60 90



svenska
kommittén

mot
antisemitism 17

Det du ger får du tillbaka
– bli bäst på sälj!

Supernöjda kunder och lyckliga säljare – NY INSPIRATIONSKÄLLA att ösa ur!

Så här skriver författaren:
”Jag är övertygad om att du som säljare är den 
avgörande faktorn. Så se din vikt i guld. För när du 
bestämmer dig för att skapa supernöjda kunder blir 
du en lyckligare säljare och butiken mer lönsam. 
Allt du ger från hjärtat får du tillbaka”.

Om Susanne  Einhorn:

Susanne Einhorn är beteendevetare 
med mer än 10 års yrkeserfarenhet 
från detaljist- och servicebranschen 
i såväl USA som Sverige. 

Sedan sent 80-tal har hon arbetat 
med att förbättra och effektivisera 
försäljningsarbetet i olika typer av 
organisationer.

event
fakta

nyhetsbrevseplustidning

Priser:
1–10 ex  349:-/st
11–20 ex  299:-/st
21–50 ex  249:-/st
(Moms + porto tillkommer.)

Beställ boken på: 
www.market.se/supernojdakunder
eller ring 08-440 76 71

Supernöjda kunder, lyckliga säljare 
och framgångsrik försäljning – låter 
det som en utopi? Det är det inte! 

Men vem är egentligen säljare? 
Hur gör man för att lyckas överträffa 
kundernas förväntningar – och 
därmed öka lönsamheten?

I Susanne Einhorns nya bok får 
du och din personal på ett mycket 
konkret sätt ta del av de små 
stegen som skapar den stora 
skillnaden!

BESTÄLLIDAG!
Boken som inspirerar dittteam!

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

Jossebell AB
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Investering i Kunskap AB
Strategikonsulting & Investeringar

Box 5216, 102 45 Stockholm
Tel 08-670 65 00

Willy  
Silberstein 

AB 
erbjuder

• Medieträning: du 
blir vassare och tydli-
gare i media efter en 

träning med Willy Sil-
berstein, dina chanser 

att nå ut förbättras 
avsevärt. 

• Moderatorsupp-
drag: Willy Silberstein 
lovar ett högt tempo 
och tydliga besked 
som moderator vid 

debatter eller utfrågn-
ingar.

Så här sade f.d. 
näringsministern om  
Willy Silberstein som 

moderator: 
 

”Willy Silberstein kan få en 
debatt att lyfta. Han ställer 

vassa frågor, håller högt 
tempo och ger sig inte för-

rän han fått svar. Det gör en 
debatt informativ och un-

derhållande.”  
Björn Rosengren, f d 

näringsminister

Willy Silberstein,  
070 606 26 00

willy@silbersteinab.se

MANA RE
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Talent Insights

www.ipu1973.se

En pärla bland
Sveriges analysverktyg

ett verktyg som ger viktiga
insikter kring beteenden och drivkrafter.

Talent Insights

OBS!
ett verktyg som är lämpligt vid

• individutveckling
• grupputveckling
• organisationsutveckling

S T Ö T T A R  A R B E T E T  
M O T  A N T I S E M I T I S M
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BILDAD I ENLIGHET MED NANSEN-KOMMITTÉNS DEKLARATION, OSLO 1983

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

•	 bedriver en varierad, rikstäckande verksamhet.
•	 informerar politiker, myndigheter och media om rasism och 

antisemitism.
•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och forsk-

ningsinstitut i frågor som rör antisemitism och rasism.
•	 samarbetar med skolor, studieförbund, folkhögskolor, liksom med 

andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi sam-
arbetar även med Forum för levande historia.

•	 bedriver ett långsiktigt arbete för att bredda och fördjupa kunska-
perna om antisemitism, rasism och Förintelsen inom skolan. Ett 
led i detta projekt är arrangerandet av seminarier över hela landet 
för lärare, liksom årliga fortbildningsresor till forsknings- och ut-
bildningsinstitut 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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