
svenska
kommittén

mot
antisemitism 1

ETT STORT ANTAL aktivister inom nazistiska Nordiska motståndsrö-
relsen (NMR) misstänks för våldsamt upplopp i samband med 
NMR:s demonstration i Gö-
teborg den 30/9. Polisen går 
även igenom filmer och fo-
ton, och en rad anmälningar 
gällande hets mot folkgrupp 
och förtal har inkommit.

Nazistmarschen, som en-
ligt uppskattningar samlade 
runt 500 personer, avbröts 
efter att NMR, på väg mot 
den tillståndsgivna demon-
strationens utgångsplats, 
försökte avvika från den av 
polisen anvisade vägen. 

I tal och på plakat hetsade 
NMR mot politiker, journa-
lister, forskare och antirasistiska opinionsbildare. Antisemitism 
genomsyrade manifestationen. I tal påstods att ”all makt utgår 
från det judiska folket” och på plakat pekades bland annat ett 
stort antal svenska judar ut som ”förbrytare”. 

Tusentals människor hade mött upp för att protestera mot 
nazismen, den stora majoriteten med fredliga medel.

Inför NMR:s demonstration hade polisen initialt givit till-
stånd till en marschväg som löpte i närheten av synagogan där 
samtidigt en gudstjänst skulle hållas för Jom Kippur, årets vik-
tigaste judiska helgdag då ovanligt många besöker synagogan. 

Polisens beslut angående demonstrationsväg mötte stark kritik 
på många håll. 

I ett uttalande den 11/9 skrev 
SKMA:s ordförande Svante 
Weyler att beslutet att låta NMR 
marschera nära synagogan var 
”gravt omdömeslöst och okun-
nigt” och uppmanade polisen 
att ompröva detta: ”Risken för 
säkerhets- och ordningsstör-
ningar var ett fullgott skäl att 
avvisa nazisternas önskan om 
att marschera på Kungsportsa-
venyn. Det borde gälla även 
den nu anvisade vägen fram 
till Gustav Adolfs torg. Polisen 
måste ompröva beslutet gällan-
de nazistmarschens rutt.” Svante 

Weyler framförde även denna kritik i en debatt med Klas Friberg, 
polischef i region Väst, i SVT:s Aktuellt 18/9. 

Efter överklaganden från bl.a. Judiska församlingen i Göte-
borg ändrades beslutet av Förvaltningsrätten i Göteborg och 
demonstrationsvägen kortades. I sin motivering skrev  domsto-
len att den ”utifrån risken för ordning och säkerhet tagit hänsyn 
till flera olika omständigheter, bland annat att demonstrationen 
sammanfaller med Bokmässan och att den tidigare färdvägen 
förlagts nära Judiska församlingens synagoga, samtidigt som 
Jom Kippur firas, samt risken för motdemonstrationer”.
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Världen 
enligt  
alt-right 
"Nazisterna i Tysk-
land drömde om en 
värld som fanns tu-
sen år före Kristus. 
Alt-right är också 
traditionalister men 
vill snarare tillbaka 
till 1950-talet. Rö-
relsen fokuserar 
på fler ämnen än 
ras, inte minst 
maskulinitet. Som 
man är du just nu 
attackerad av vän-
stern, anser de. När 
kvinnor erövrar nya 
rättigheter försvin-
ner dina. Sen ligger 
ofta judar bakom 
problemen, enligt 
deras föreställning. 
Oavsett om det 
gäller massinvand-
ring från Syrien, 
hbtq-rättigheter 
eller banker. Allt är 
judarnas fel. Hur 
kunde en svart man 
väljas till president 
i USA, när svarta är 
dummare? Judarna 
ligger bakom."

Patrik 
Hermansson,

 som under ett 
år infiltrerade 
högerextrema 

grupper i USA och 
Storbritannien, 

beskriver i en 
intervju i DN 20/9 

2017 den så kallade 
alt-right-rörelsens 

tankevärld. 

Judehat präglade avbruten nazistmarsch

Högerpopulistiska Alternative für 
Deutschland (AfD) blev med 12,6 pro-
cent det tredje största partiet i den 

tyska förbundsdagen efter valet i september. 
Det är första gången efter andra världskriget 
som ett parti med högerextrema inslag tar 
plats i det tyska parlamentet. 

AfD:s framgång har väckt stor oro i breda 
politiska lager och inte minst inom mino-
ritetsgrupper. Josef Schuster, ordförande 
för Judiska centralrådet i Tyskland, manade 
demokratiska krafter till motstånd mot AfD, 
ett parti ”som tolererar högerextrema idéer” 
och ”hetsar mot minoriteter”. Även muslimska 
organisationer varnar för utvecklingen.

AfD har en hårdför nationalistisk, främlings- 
och muslimfientlig agenda. Den av förbunds-
dagen utsedda oberoende expertkommissio-

nen om antisemitism menar att partiet i sig 
inte kan betecknas som antijudiskt, men att 
det överser med antisemitism i de egna leden.

AfD rymmer en rad politiker som har ut-
tryckt antisemitism, relativiserat Förintelsen 
och rättfärdigat nazitysk politik. Ett exempel 
är Wolfgang Gedeon, politiker i Baden-Wür-
tenberg, som i skrifter bland annat hävdat att 
falsariet Sions vises protokoll torde vara äkta, 
beskrivit förintelseförnekare som politiska 
”dissidenter” och förklarat att ”de talmudiska 
gettojudarna är det kristna västerlandets inre 
fiender”. 

Ett annat är Martin Hohmann, som nu 
kommer att företräda AfD i förbundsdagen. 
Han uteslöts från CDU 2004 efter att bland 
annat ha beskrivit bolsjevismen som judisk 
och hävdat att judarna skulle kunna beskrivas 

som ett ”folk av gärningsmän”. Björn Höcke, 
ledare för AfD i Thüringen, gick tidigare i år till 
angrepp mot en tysk minneskultur som fäs-
ter stor vikt vid nazismen och Förintelsen. Vi 
behöver en ”180-gradig minnespolitisk om-
svängning” förklarade han och betecknade 
minnesmonumentet över Förintelsen i Berlin 
som ”en skam”.

Nyligen krävde även Alexander Gauland, 
medgrundare av partiet och ett av två topp-
namn i valrörelsen, slutstreck för uppgörelsen 
med nazismen och förklarade att tyskarna har 
”rätt att vara stolta över vad tyska soldater 
åstadkom under två världskrig”. 

Vissa, som Gedeon och Höcke, har mött 
kritik från delar av partiet och uteslutnings-
förfaranden har inletts. Höcke har samtidigt 
försvarats av ledande partiföreträdare.

NMR:s demonstration i Göteborg
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LÄRDOMAR FRÅN GÖTEBORG,  
HÖSTEN 2017

En del är mycket enkelt men 
måste oavbrutet upprepas: na-
zismens ideologiska kärna är ju-
dehatet, tyska nazister då och en 
svensk nazist idag är per defini-
tion judehatare. Men det får de 

vara. Det strider inte mot grundlagen, den 
tillåter inte förbud av vare sig åsikter eller 
organisationer.

Annat är mer komplicerat: judehat som 
yttras högt utgör hets mot folkgrupp. Judehat 
som manifesteras på gator i form av demon-
strationer kan också vara hets mot folkgrupp. 
Detta regleras i brottsbalk och ordningsstad-
gor. Här finns utrymme för tolkningar. 

Den senaste tidens händelser - nazistde-
monstrationen under Bokmässan i Göteborg 
och debatten kring den - har varit ett slags 
offentligt seminarium i juridik. Många av oss 
var efter den första ”testdemonstrationen” 
som nazisterna genomförde tvungna att lära 
oss skillnaden mellan tillåtna och otillåtna de-
monstrationer – i det första fallet innebär det 
att polisen talar om var och vart man ska gå 
och ser till att man får göra det, i det andra att 
man går var man vill, när man vill. 

Vi fick därmed en grundläggande kurs i för-
hållandet mellan grundlagen – som garanterar 
demonstrationsrätten – och ordningsstadgan 
där den senare alltid får vika för den förra. Det 
tycker jag är en bra ordning, den har fungerat i 
många decennier och borde fungera nu också. 
Problemet kan vara att den sällan tidigare ut-
manats som idag.

   
DET DE SVENSKA nazisterna håller på med – på ga-
tor, i tidningar, på nätet – är ju provokationer. 
De kallade själva sin första ”otillåtna” demonstra-
tion för en test. Som visade sig fungera: polisen 
ingrep inte och den godkändes också i efterhand 

(inte taktfast marsch, inte tillräckligt raka led och 
inte heller likt de nazistiska partidagarna i Nürn-
berg, de var undermåliga nassar, liksom).

   Om man blir provocerad gäller det att 
hålla huvudet kallt, men kanske inte så kallt 

som Göteborgspolisen. När vi hörde deras 
företrädare uttala sig offentligt, så var det 
som att avlyssna snacket i omklädningsrum-
met. När de talade om judars oro inför att ha 
marscherande nazister i närheten av synago-
gan som ”symbolfrågor” var det chockerande 
och när de kallade nazisterna ”kantiga” fick 
vi ofrivilligt del av ett slags polisslang som i 

bästa fall kan tolkas som ironi, i sämsta fall 
som grov nonchalans inför dem som upplever 
ett direkt hot. 

   
SÅ FÖLJDE DEN intensiva debatten, och jag har sällan 
varit med om en debatt som fått en så snabb och 
påtaglig verkan. Polisen slutade bagatellisera in-
vändningarna mot den föreslagna marschrutten, 
förvaltningsrätten flyttade och kortade demon-
strationen, statsministern och justitieministern 
har kallat till partiövergripande samtal, och vi 
alla har lärt oss när Jom Kippur infaller och vad 
högtiden betyder för judar.

   Och viktigast av allt: Göteborgs medbor-
gare återupprättade den heder som stadens 
polisledning höll på att riskera .

   
LAGEN OM HETS mot folkgrupp ger vida möjligheter 
till tolkning. Det finns några fall från 1990-talet 
som visar på en betydligt hårdare praxis än den 
som dagens polisledningar och domstolar har 
sagt sig följa. Hovrättspresident Fredrik Wersäll 
anser att den existerande lagen räcker för att fälla 
marscherande nazister för hets mot folkgrupp 
och vill se en aktualisering av praxis, en önskan 
som är lätt och självklar för oss att ansluta oss till.

   De svenska nazisterna lär fortsätta att 
marschera. De och liknande grupper kom-
mer att fortsätta provocera offentligheten 
genom att ställa sig framför och stjäla upp-
märksamheten från evenemang liknande 
bokmässan. Det är allas vår uppgift att for-
mulera strategier för att de inte ska lyckas, 
inte bara domstolarnas eller politikernas. Det 
kanske är den positiva lärdomen från Göte-
borg, hösten 2017.

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism 

”En del är 
mycket enkelt 

men måste 
oavbrutet 
upprepas: 
nazismens 

ideologiska kärna 
är judehatet.”

Svante Weyler
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism
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Min morfar förstod att minnet 
inte kunde hållas levande bara 
genom siffror. Han förstod att 
i den här ekvationen, som helt 
saknade logik, kunde en män-

niska vara mycket större än sex miljoner. Morfar 
förstod att statistik och allmän historieskrivning 
aldrig skulle kunna få folk att förstå. Rädd för 
att insikten om vad som hänt honom skulle för-
svinna formade han sin berättelse ur minnet, 
överförde de skarpa bilder som under årtionden 
bara funnits i hans medvetande till svarta bok-
stäver på vitt papper. 

”Den riktar sig till alla intresserade”, skrev 
morfar i den sista meningen av sin över hundra 
sidor långa redogörelse, ”men skrevs i första 
hand för att mina egna barn, barnbarn och 
kommande släktled skulle få veta hur denna 
fasans tid upplevdes av en enskild människa”. 

Nu finns inte morfar längre. Idag finns endast 
några få Förintelseöverlevande kvar i livet. Av 
dem är det bara enstaka individer som fortfa-
rande har kraften att fortsätta berätta om sina 
upplevelser i skolorna. De som ägnar och har 
ägnat sina liv åt detta har gett tusentals elever 
ovärderlig insikt i vår moderna historias mör-
kaste kapitel. De har gett siffrorna ett ansikte.

ZIKARON GRUNDADES UR samma rädsla som fick min 
morfar att nedteckna sina mest smärtsamma 
minnen på papper. Som barnbarn till överle-
vande är vi den sista generationen för vilka dessa 
individer inte bara är en bild i ett fotoalbum, en 
släkting som det berättas om. Av rädsla att det i 
en tid av alternativa fakta och historierelativism 
skulle gå att ifrågasätta Förintelsen skapades en 
organisation vars syfte är att ge skolor personliga 
berättelser baserat på våra mor- och farföräldrars 
upplevelser. Vår avsikt är inte att ge eleverna en 
historielektion. Det tar deras lärare hand om. Det 

vi kan bidra med är den enskilda individens öde.
I maj åkte Zikarons föreläsare på en resa till 

Polen som arrangerades av SKMA och leddes av 
Lena Jersenius. Resan var en del av den utbild-

ning vi får, och genom att besöka platserna som 
vi berättar om skulle våra föreläsningar bli ännu 
starkare, få ännu mer tyngd. Det var en overk-
lig upplevelse, tyngre och mörkare än någon av 
oss hade kunnat tro. En av Zikarons föreläsare 
brukar likna Förintelsen vid ett svart hav där 
man bara sjunker djupare, utan möjlighet att 
se ljuset vid ytan. Efter att ha besökt dödslägret 
Auschwitz-Birkenau kunde jag börja förstå den 
liknelsen.

Men vi fann styrka i varandra. Bara det att vi 
var där, vi som var barnbarn till de som plågats 
i lägren vi besökte, visade ju att nazisterna inte 
hade vunnit. Samtidigt var det svårt att hitta 
glädje i att det var just våra mor- och farför-
äldrar som överlevde. För att för varje person 
som överlevde fanns det hundratals som inte 
gjorde det.

HEMMA I SVERIGE rasar under sommaren och hösten 

en debatt om yttrandefriheten. Men vad hand-
lar debatten egentligen om? Nazistiska Nordiska 
Motståndsrörelsen, NMR, får demonstrera, sä-
ger Polisen, så länge det inte liknar Nürnberg-
dagarna. Så länge de inte går i ”taktfasta led fyra 
och fyra” kan nazisternas tåg inte sägas utgöra 
hets mot folkgrupp. 

RESONEMANGET ÄR SKRÄMMANDE ologiskt och bygger 
på ett antagande om att nazismen är något som 
tillhör historien, en isolerad rörelse som föddes 
i 1930-talets Tyskland och som endast kan upp-
stå i exakt samma skepnad, med exakt samma 
marschtakt. Jag kan inte låta bli att undra, om 
femtio år – kommer vi se tillbaka på 2010-talets 
dagar då vi lät nazister sprida sina hatbudskap 
på våra gator, och säga att just sådana symboler 
som de hade då, de ska vi förbjuda.

Eller kommer vi ha lärt oss att nazister är 
nazister, oavsett hur raka led de går i, oavsett 
vilken symbol som finns på deras flaggor? Och 
att hets mot folkgrupp är själva kärnan i deras 
ideologi?

I Expressen (20/9) berättar överlevande som 
bor i Göteborg om återkommande mardröm-
mar om koncentrationsläger, 72 år efter krigets 
slut. Flera kommer inte våga gå till synagogan 
på Jom Kippur; ångesten och rädslan är för stor.

Mot denna bakgrund känns det viktigare än 
någonsin att vi fortsätter berätta. Vi kan och vill 
inte ersätta de överlevande som outtröttligt och 
med sådant mod och handlingskraft vigt sina liv 
åt att berätta, om och om igen, om den mörka, 
smärtsamma tiden. Vi kan bara önska att vi 
lyckas fylla lite av det tomrum som nu växer 
sig allt större. Och att vi lyckas hålla berättelsen 
levande, släktled efter släktled. Vi lovar att inte 
prata om siffror och statistik. Vi ska ge historien 
ett ansikte.

Natalie Verständig
Natalie Verständig arbetar som konsult med 

samhällsvetenskapliga analyser och utvärderingar. 
Hon har föreläst för Zikaron sedan 2016. Zikaron 

erbjuder skolor kostnadsfria föreläsningar med 
överlevnadshistorier från Förintelsen. Läs mer och 

boka en föreläsning på zikaron.se

Besök i Auschwitz-Birkenau. 

 Zikarons föreläsare utanför den judiska begravningsplatsen i Kazimierz, Krakow.

”Viktigare än någonsin att  
vi fortsätter berätta”

FOTO: HELENA KRYSSMAN.

Zikaron är en förening som består av tredje generationens överlevande som genom 
föreläsningar vidareförmedlar sina mor- eller farföräldrars vittnesmål från Förintel-
sen till skolor runt om i landet. I våras arrangerade SKMA en resa för föreningen till 
Polen. Vår uppgift blir allt viktigare i tider av historierelativism och växande höger-
extremism, skriver Natalie Verständig, en av Zikarons föreläsare.
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I juli, i samband med att konflikten vid Tem-
pelberget i Jerusalem på nytt eskalerade, 
arrangerade Svensk-Palestinska centret i 
Helsingborg en demonstration mot Israel. 
Vid demonstrationen blandades fördöman-

den av Israels politik med hatbudskap mot judar. 
På den video från manifestationen som Svensk-
Palestinska centret lade ut på sin Facebooksida 
återgavs bland annat ett tal där imam Samir el 
Refai, verksam vid en av Helsingborgs moskéer, 
betecknade judar som ”apors och 
svins avkomma” - en beskrivning 
som anknyter till texter i Koranen 
- och beskrev dem som muslimer-
nas eviga fiender, som förrädare 
som ständigt konspirerar för att 
underminera islam. 

Här följer ett från arabiskan 
översatt utdrag ur el Refais tal:  

”Judarna slappnar aldrig nå-
gonsin av och dröjer aldrig nå-
gonsin med att varje dag, varje 
natt, och varje timme att förnedra 
och lura Muhammeds (Guds frid 
och välsignelse vare med honom) 
nation. […] Tungan och män-
niskan är oförmögen/svag inför 
denna blodiga incident, en som 
upprepas och förnyas, vid sön-
derslitande av profeten Muham-
meds (Guds frid och välsignelse 
vare med honom) nations pulsåd-
ror, när den islamiska nationens 
enhetlighet har fallit. 

Och när den islamiska na-
tionen har fallit och vi blivit 
sönderslitna nationer, vi blivit 
splittrade stammar, som slåss 
mot varandra, då lever judarna 
på denna splittring. Och dessa 
apors och svins avkomma och 
vi, Muhammeds (Guds frid och 
välsignelse vare med honom) na-
tion skall veta, i denna vår tid, att segern, kraften 
och förmågan kommer genom att återvända till 
Guds religion. 

Att segern, kraften och förmågan inför dessa 
förtryckare, inför dessa lömska, är att stå fast mot 
denna förtryckande kraft, de förrädiska, falska 
som avfärdat alla profeterna. Det finns inte en 
enda profet som dessa avkomlingar till apor och 

svin inte har lurat. Det finns inte en nation eller 
profet som de inte har lurat.”

UNDER DEMONSTRATIONEN SKANDERADES även ”Khaybar, 
Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvän-
da”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen 
om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i 
Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Bud-
skapen som framfördes återspeglar vanliga teman 
i arabisk och islamistisk antisemitisk propaganda.

Svensk-Palestinska centret har även publice-
rat antisemitisk propaganda på sin Facebooksida. 
Bland annat sprids myten om en judisk världs-
konspiration liksom grova antijudiska karikatyrer 
(se bild). Andra inlägg uppmanar till judarnas för-
drivning från Israel. I en postning visas en bild på 
tvillingtornen i New York, som raserades i sam-
band med terrorattacken den 11/9 2011, med 

texten: ”Imagine a world without Israel”. I andra 
postningar liknas Israel vid cancer och djävulen. 

I ETT UTTALANDE den 4/8 skrev SKMA:s ordförande 
Svante Weyler: 

”Svenska kommittén mot antisemitism för-
dömer med kraft den antijudiska hets som fö-
rekom i samband med en demonstration mot 
Israel i Helsingborg i slutet av juli, arrangerad 
av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, och 

som därefter spridits via centrets 
Facebooksida. [...] 

Som SKMA många gånger på-
pekat är kritik av Israels politik inte 
antisemitism. Men även det mot-
satta gäller: antisemitism är inte 
kritik av Israels politik. Budskapet 
vid demonstrationen, som alltså 
även spridits via sociala medier, 
avhumaniserar judar och upp-
manar till hat och våld mot den 
judiska gruppen. Det utgör också 
en illustration av hur debatten om 
den israelisk-palestinska konflik-
ten återkommande används för att 
sprida fientlighet mot judar.”

Svante Weyler välkomnade att 
uttalandena anmälts för hets mot 
folkgrupp och prövades juridiskt, 
men tillade att det också är viktigt 
”att andra demokratiska samhälls-
aktörer tydligt markerar att jude-
hat, oavsett sammanhang, aldrig 
är acceptabelt.” 

Den antisemitiska hetsen i Hel-
singborg uppmärksammades i flera 
medier, däribland i ett inslag i Sve-
riges Radio 15/8 där även Svante 
Weyler medverkade. I programmet 
intervjuades  också imam Salahud-
din Barakat, som leder Islamakade-
min i Malmö. Att en imam sprider 
antisemitiska budskap är särskilt 

allvarligt, sade han.
Imam Samir el Refai, som höll talet i Helsing-

borg, påstod i Sveriges Radio 15/8 att hans ytt-
randen endast riktades mot Israel och på intet 
sätt var antisemitiska. Även Svensk-Palestinska 
centret avvisar i ett uttalande på sin Facebooksida 
helt kritiken om antisemitism.

SKMA

 På Svensk-Palestinska centrets Facebooksida sprids myten om en judisk 
världskonspiration (skärmavbild).

Svensk-Palestinska centret 

HETS MOT JUDAR VID DEMONSTRATION MOT ISRAEL
Vid en demonstration mot Israel som arrangerades av Svensk-Palestinska centret i Helsing-
borg i somras förekom öppen hets mot judar. Uttalandena fördömdes av SKMA och andra. 
Polisen utreder anmälningar om hets mot folkgrupp.
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Med anledning av 
judehatet som 
manifesterades 
vid Svensk-Pa-
lestinska cen-

trets demonstration mot Israel i 
Helsingborg manade Bassem Nasr, 
ledamot (MP) i Malmö kommun-
fullmäktige, i Sydsvenskan 17/8 
Palestinarörelsen att göra upp med 
den antisemitism som sedan länge 
tillåtits florera i dess led. Nasr, själv 
svensk-palestinier med ett långva-
rigt engagemang i Palestinarörelsen 
och starkt kritisk till den israeliska 
politiken, menade att det nu måste 
vara slut med alla bortförklaringar, 
istället krävs en storstädning för att 
få bort fördomar och hat. Här följer 
ett utdrag ur hans artikel: 

”PÅ MIN FÖRSTA demonstration hörde 
jag en ilsken man i 40-årsåldern 
skrika att ungdomarna borde läm-

na demonstrationståget och istället 
bege sig till en namngiven butik som 
skulle stenas på grund av att ägaren 
sades vara jude. Palestinarörelsen 
såg då till att jag fick min första 
upplevelse av ogenerad och grov 
antisemitism, men det skulle inte 
bli sista gången.

Under de efterföljande åren såg 
jag otaliga exempel på antisemitiska 
uttryck inom Palestinarörelsen, till 
exempel hatiska slagord, hyllningar 
av antisemiter och kränkande kari-
katyrer. Problematiken har varit för 
omfattande i tid, geografi och av-
sändare för att kunna betraktas som 
enskilda händelser. 

Nu, 19 år senare, smärtar det att 
konstatera att antisemitismen är ett 
stående inslag i Palestinarörelsen. 
Vid absolut flest tillfällen har antise-
mitismen uttryckts av en minoritet 
bestående av unga, arga och obildade 
män – och lika ofta har majoriteten 

inom Palestinarörelsen inte gjort till-
räckligt för att stoppa judehatet.

I Helsingborg omvandlades i slutet 
av juli en propalestinsk manifestation 
till en plattform för antisemitism. I 
efterspelet hörs bortförklaringar som 
upprepats vid många tidigare tillfäl-
len när medier konfronterat dem 
som sprider antisemitism. Bland an-
nat sägs det att upprördheten över 
situationen i Palestina gått över styr 
och orsakat judehatiska uttryck.

Enligt min mening ska en vuxen 
människa som inte klarar av att kon-
trollera vad som kommer ur munnen 
avstå från att hålla politiska brandtal.

En annan bortförklaring är att när 
en propalestinsk talare säger ‘judar’ 
så menar hen inte just judar utan nå-
got helt annat, nämligen staten Israel. 
Att acceptera en sådan undanflykt 
är att blanda bort korten, inte stå för 
saklighet. [...]

Incidenten i Helsingborg är polis-

anmäld och det är viktigt att polisen 
utreder om brott har begåtts. Poli-
sens roll är betydelsefull, men den 
långsiktiga lösningen för att få bort 
antisemitismen från demonstratio-
nerna förutsätter ett mer omfattande 
arbete där de palestinska förening-
arna runt om i Sverige tar ett större 
ansvar för sina arrangemang.

Det duger inte med bortförkla-
ringar, nu krävs antirasistisk hand-
ling. Palestinarörelsen bör rycka 
tillbaka megafonerna från antisemi-
tiska hatpredikanter och otvetydigt 
ta ställning mot den kollektiva skuld-
beläggningen av judar och förebygga 
fler kränkningar.

Det politiska intresse som unga 
palestinier har ska omsättas i fredliga 
aktioner, inte hat. Palestinarörelsen 
bör en gång för alla göra en storstäd-
ning och vädra ut antisemitismen.”

SKMA

”Palestinarörelsen måste 
vädra ut antisemitismen”

INSTITUTE FOR JEWISH Policy Research och CST har publicerat en ny studie 
av antisemitiska attityder i den brittiska befolkningen. Resultaten analy-
seras utifrån vad som beskrivs som en ”elas-
tisk” syn på antisemitism. Med det menas 
att antisemitiska uppfattningar förekommer 
i olika former och med skiftande intensitet, 
och att det är viktigt att skilja mellan uttalade 
antisemiter, det vill säga människor som hy-
ser en stark och genomgripande fientlighet 
mot judar, och de som bär på någon eller 
några antisemitiska föreställningar. 

Enligt resultaten bär cirka 30 procent av 
vuxna britter på antisemitiska uppfattningar 
av något slag, medan mellan 2,4 och 5 pro-
cent kan beskrivas som antisemiter. Resul-
taten pekar på att antisemitismen i Stor-
britannien, ur ett jämförande perspektiv, ligger på en låg nivå, fastslår 
rapporten. Runt 70 procent av britterna har en positiv inställning till 
judar.

Studien undersökte även sambandet mellan anti-israeliska inställ-

ningar och antisemitism. Enligt resultaten är anti-israeliska attityder 
generellt sett inte antisemitiska, men ju starkare en persons anti-isra-

eliska uppfattningar är desto större är san-
nolikheten att denne bär på antisemitiska 
dito. Bland respondenter med en starkt 
anti-israelisk inställning var det en majoritet 
som instämde i åtminstone en antisemitisk 
föreställning. 

Vad gäller politiska opinioner är antisemi-
tismen mest utbredd bland dem som iden-
tifierar sig med den extrema högern, inom 
denna grupp är nivån 2-4 gånger högre än 
i befolkningen generellt. Nivån inom vän-
stern, inklusive den yttersta vänstern, skiljer 
sig inte från den som gäller för befolkningen 
i stort. 

Bland kristna är nivån för antisemitism i stort densamma som för 
britter generellt. Bland muslimer är nivån 2-4 gånger högre än inom hela 
befolkningen. Icke-religiösa muslimer ligger närmare genomsnittet för 
hela befolkningen. Rapporten kan laddas ned på jpr.org.uk.

Brittisk antisemitism kartlagd

Bassem Nasr, politi-
ker (MP) och sedan 
länge engagerad i 
Palestinarörelsen, 
kritiserar bristen 
på avståndsta-
gande från judehat 
i propalestinska 
sammanhang.FO
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Martin Luther har ofta använts i antisemi-
tisk argumentation. Men hur såg Luther 
egentligen på judarna? Och finns det en 
skarp skiljelinje mellan den ”yngre” och 
”äldre” Luthers uppfattningar? Kjetil Braut 
Simonsen, norsk historiker och specialist 
på antisemitism, analyserar Luthers anti-
judaism och relationen till det moderna 
judehatet.

1940 gav Norsk Front, en organisation 
knuten till Vidkun Quislings Nasjonal 
Samling, ut en pamflett baserad på utdrag 
från Martin Luthers bok Om judarna och 
deras lögner från 1543. Enligt pamfletten 

hade Luther förutsagt en judisk plan för att er-
övra världsherraväldet:

”Hans [Luthers] uppfriskande och orädda 
sätt att säga saker kommer säkert att finna 
många meningsfränder i vår tid, som upple-
ver judarnas försök att erövra världsmakten 
genom att sätta igång krig som ställer allt an-
nat i skuggan. [...] Det Luther skrev om detta 
folk 1543 äger idag inte bara sin fulla giltighet, 
utan långt mer än så. Det Luther sade och för-
utsåg har helt gått i uppfyllelse och judarna är 
världens gissel. [...].”

Två år senare, den 24 november 1942, 
tryckte Aftenposten – som då hade en natio-
nalsocialistisk redaktör – en artikel betitlad 
Martin Luthers uppfattning om judarna. I den 
fastslogs att Luther hade varit en anhängare av 
kompromisslösa antijudiska åtgärder. 

Avsikten var uppenbar: att rättfärdiga de 
nazistiska makthavarnas antisemitiska poli-
tik. Den 26 oktober 1942 arresterades man-
liga norska judar över 15 år. Den 26 november 
1942 grep norska poliser under tysk ledning 
judiska kvinnor och barn. Samma dag depor-
terade de nazistiska myndigheterna 529 judar 
med lastfartyget Donau. De flesta mördades i 
dödslägret Auschwitz-Birkenau. 

Vad skrev Martin Luther om judarna och 
judendomen som gjorde att hans verk kunde 
användas av NS-regimen under kriget? Före-
grep Luthers skrifter den nationalistiska och 
rasistiska antisemitism som utvecklades under 
1800- och 1900-talet? 

I år är det femhundra år sedan Martin 

Luther offentliggjorde sina nittiofem teser mot 
avlatshandeln, vilket ofta har uppfattats som 
startskottet för den lutherska reformationen. 
Jubileet erbjuder en ypperlig anledning att när-
mare syna reformatorns politiska och religiösa 
uppfattningar i sömmarna. 

Denna artikel fokuserar på Luthers upp-
fattningar om judarna och försöker att sätta 
in dessa hållningar i en bredare historisk ram. 

Vilka föreställningar om judarna kom till 
uttryck i Luthers skrifter och hur förändrade 
de sig under loppet av hans levnad? Vidare-
förmedlade Luther i huvudsak beskyllningar 
med rötter i den traditionella, religiöst be-
tingade antijudaismen eller främjade han även 
uppfattningar av en ny och modern karaktär? 
Avslutningsvis vill jag, med Luther som exem-
pel, resa några mer allmänna frågor om brott 
och kontinuitet i antisemitismens historia. 
Vilka trådar löper egentligen från antijudais-
men under reformationen till antisemitismen 
i modern tid?

DEN KRISTNA ANTIJUDAISMEN
Luthers föreställningar om judarna och ju-
dendomen byggde i liten grad på kontakt med 
verkliga judar. Som teologen Schamm Brooks 
påpekar hade Luther varken judiska vänner el-
ler samtalspartners. Hans synpunkter byggde 
först främst på texter som antingen var skrivna 
av kristna författare eller av judiska konvertiter, 
och som genomgående gav uttryck för nega-
tiva uppfattningar. 

För att förstå Luthers föreställningar om ju-
darna är det därför nödvändigt att placera dem 
i en bredare idéhistorisk och religiös kontext. 
Denna kontext är den kristna antijudaism som 
utvecklats under medeltiden och som fortfa-
rande präglade det intellektuella och religiösa 
landskapet i Europa när reformationen inled-
des. 

Begreppet antijudaism är inte nödvändigtvis 
helt lätt att definiera. Enligt historikern Gavin 
Langmuir fungerar ordet som en samlingsbe-
teckning för en religiöst grundad fientlighet 
riktad mot judendom och judar. 

Den kristna antijudaismen, skriver Lang-
muir, står här historiskt sett i en särställning. 
Inom kyrkan uppstod tidigt ett behov av att 
markera avstånd mellan ”det nya förbundet”, 
som de kristna erhöll av Jesus, och det ”gamla 
förbundet” som judarna hade levt under. Kris-
ten teologi och förkunnelse fick därmed redan 
från början en tydlig udd mot judarna. 

Kyrkofäderna framställde judarna som lög-
nare som vägrat erkänna Jesus som frälsare, 
och som därför fråntagits ställningen som 
Guds utvalda folk. De framställdes även som 
gudsmördare, som tvingat de romerska myn-
digheterna att korsfästa Kristus. 

Under hög- och senmedeltiden blev den 
kristna antijudaismen mer aggressiv. Vid sidan 
av de traditionella föreställningarna om juden 
som Kristusmördare uppstod en rad nya an-
klagelser som framställde judarna som en inre 
fiende i de kristna samhällena. 

Anklagelsen om ritualmord (att judarna 
mördade kristna barn som en del av sina re-
ligiösa ritualer) är dokumenterad för första 
gången på 1100-talet och spred sig under på-
följande århundraden till flera delar av Europa. 
Under digerdöden uppstod det rykten om att 

Martin Luther. Målning av Lucas Cranach d.ä. 1528

”Djävulens barn” 
Luther, judarna och antisemitismen
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pestepidemin orsakades av en judisk samman-
svärjning som förgiftat kristnas brunnar. 

Dåtidens bildkonst, dramatik och folklore 
identifierade judarna med Antikrist, djävulen 
och demoniska krafter. Flera av anklagelserna, 
som myten om brunnsförgiftning, avvisades 
av de romerska påvarna, men resulterade lik-
väl i omfattande våld. Förföljelserna var sär-
skilt brutala under digerdöden, då hela judiska 
samhällen utplånades.

Medeltidens legender om judarna var ännu 
levande när reformationen inleddes. Under 
1500-talet framfördes, enligt historikern R. 
Po-Chia Hsia, anklagelser om ritualmord vid 
tolv tillfällen enbart i de tyskspråkiga delarna 
av Europa. 

Antijudiska uppfattningar var utbredda 
inom samtidens alla olika teologiska rikt-
ningar. Luthers främste motståndare på den 
katolska sidan, Johannes Eck, gav till exempel 
ut en tvåhundrasidig skrift i vilken han påstod 
att det var sant att judar mördade kristna barn.

Antijudaismen användes även som propa-
gandavapen mellan de två trosriktningarna: I 
katolska kretsar framställdes protestantismen 
gärna som ett återfall till judendomen. Eras-
mus av Rotterdam räknas som den viktigaste 
kristna humanisten på 1500-talet. I sina skrif-
ter fastslog Erasmus att den kristna religionen 
först och främst verkade i den enskildes inre 
och tonade därmed ned betydelsen av präs-
terliga institutioner och formella ritualer. Han 
blev en central inspirationskälla i synnerhet för 
reformationsrörelsen i Schweiz. Erasmus an-
grep emellertid inte den katolska fientligheten 
mot judarna. Tvärtom beskrev han Frankrikes 
utestängning av judar som något utifrån en 
kristen ståndpunkt positivt. 

JUDEHAT SOM TEOLOGISK STÅNDPUNKT 
På Luthers tid värderades således judendo-
men negativt inte bara på teologiska grunder. 
Judarna framställdes även som ondskefulla, 
hänsynslösa och hotfulla. 

Hur passar Martin Luther in i detta land-
skap? Historikern David Nirenberg menar att 
den europeiska antijudaismen handlar om 
långt mer än kritik av judisk religion. Anti-
judaismen har historiskt sett även bestått av 

idéer och kategorier som icke-judar använt 
för att ordna tillvaron och kritisera sin egen 
omgivning. 

Detta bildar en viktig bakgrund för att förstå 
Luthers synsätt. Som tidigare påpekats hade 
Luther mycket litet kontakt med verkliga judar. 
Hans uppfattningar sprang ur bibeltolkningar, 
inte från observationer av judar. 

En viktig utgångspunkt i Luthers arbeten var 
den kristologiska förståelsen av Gamla testa-
mentet. Kärnan i denna bibelläsning, samman-
fattar teologen Eric Gritsch, är uppfattningen 
att Kristus uppenbarar sig redan i Gamla tes-
tamentet. 

Luther drog upp en skiljelinje mellan det 
gamla Israel, representerat av profeterna, och 
judendomen så som den utvecklats efter Jesu 
död och uppståndelse. Medan profeterna 
skildrades som fromma och gudfruktiga karak-
täriserades samtidens judar som hårdnackade, 
lögnaktiga och förlegade. 

Luther drog slutsatsen att judarna, eftersom 
de förnekat Jesus som Messias, fråntagits ställ-
ningen som utvalt folk. Vidare hade de utsatts 
för Guds vrede och straffdom, vilket förklarade 
deras långvariga diasporatillvaro. 

Hänvisningarna till judendomen kom sam-

tidigt att användas som ett 
instrument i polemiken 
mot reformationens mot-
ståndare. Luther hävdade 
att påvekyrkan och den 
katolska läran, i likhet med 
judendomen, präglades av 
bristande andlighet. I Luth-
ers arbeten fungerade ”ju-
den” således som en sym-
bol för det förlegade och 
gudlösa som kontrastera-
des mot den sanna formen 
av kristendom. 

JUDARNAS VÄN?
I forskningen har det ef-
terhand  blivit vanligt att 
påstå att dessa teologiska 
uppfattningar om juden-
domen utgör en obruten 
linje i Luthers skrifter. 
Men Luthers språk och 

argumentationssätt förändrades tydligt över 
tid. Enskilda historiker, som till exempel Leon 
Poliakov, har dragit upp en skarp skiljelinje 
mellan ”den yngre” och ”äldre” Luther. Medan 
Luther på 1520-talet gav uttryck för en tole-
rant syn i förhållande till judarna som grupp, 
präglades hans skrifter på 1540-talet av hat och 
fördömanden. 

Den text som oftast dras fram som exempel 
på den yngre Luthers försonliga inställning är 
Att Jesus Kristus föddes som jude från 1523. 
Avsikten med denna skrift var att avfärda ett 
rykte om att Luther skulle ha avvisat dogmen 
om jungfrufödseln. För eftervärlden har den 
framför allt blivit känd som en uppgörelse 
med kyrkans hårda behandling av judarna. 
Och sedd i ljuset av hur utbredda de antiju-
diska fördomarna var vid denna tid framstår 
Att Jesus Kristus föddes som jude verkligen som 
en tolerant skrift. 

Luther avvisade här inte endast ritualmords-
anklagelserna som riktades mot judarna som 
dumheter. Han fördömde även kyrkans hård-
hänta antijudiska politik. Påvar, biskopar och 
munkar, skrev Luther, hade behandlat judarna 
som vore de ”hundar och inte människor”. 

Anklagelsen om ritualmord. Illustration i Nürnbergkrönikan 1493.

”Djävulens barn” 
Luther, judarna och antisemitismen



Eftersom de ställdes inför detta slags före-
trädare för den kristna läran var det inte kon-
stigt att judarna motsatte sig den kristna tron:

”Om jag hade varit jude och sett liknande 
narrar och träskallar [...] undervisa i den 
kristna läran, hade jag hellre blivit ett svin än 
kristen. [...] Jag hoppas att om man behandlar 
judarna på ett vänligt sätt och undervisar dem 
grundligt i de heliga skrifterna, så kommer 
många av dem bli sanna kristna.”

Även om Luther här intog en försonande 
och mild hållning så är det likväl felaktigt att 
beskriva Att Jesus Kristus föddes som jude 
som en försvarsskrift för judendomen. Som 
teologen Thomas Kaufmann påpekar tillmätte 
Luther aldrig den judiska religionen i sig själv 
någon positiv teologisk betydelse.

Skriften måste först och främst förstås som 
en polemik mot den katolska kyrkan, som 
enligt Luther saknade ett kärleksbudskap och 
följaktligen inte var ämnad att vinna över nya 
själar till den kristna läran. Judar hade ingen 
framtid som judar i Luthers världsbild.

Luthers tidigaste akademiska publikationer, 
som skrevs före Att Jesus föddes som jude, vi-
sar hur problematiskt det är att tillskriva den 
yngre Luther positiva synpunkter på judarna 
och judendomen. Luther använde förvisso 
inte de traditionella klichéerna om att judarna 
begick ritualmord på kristna barn eller förgif-
tade brunnar. Likväl gav han uttryck för en rad 
teologiskt grundade antijudiska föreställningar. 
Den bild som kommer till uttryck i dessa tidiga 
verk är, menar Kaufmann, av genomgående 
negativ karaktär.

I Luthers första psalmföreläsningar (1513-
1515) framställdes judarna som Kristusmör-
dare, och judendomen som en gudsfientlig lära 
som stod i vägen för en korrekt tolkning av de 
bibliska skrifterna. Redan här blev det ”judiska” 
framställt som kristendomens motpol.

DEMONISERING
Medan Luthers teologiska tänkande om ju-
dendomen består av tydliga kontinuitetslin-
jer, ändrar sig hans språk och argumentation 
gällande den judiska minoriteten över tid. Två 
drag i utvecklingen, som är särskilt tydliga 
under 1540-talet, kan nämnas. För det första 
uttryckte sig Luther alltmer pessimistiskt om 
möjligheterna att vinna över judarna till kris-
tendomen. 

För det andra kom hans framställningar av 
judarna att präglas av demonisering. I Luth-
ers senare skrifter lades till den teologiska 
antijudaismen beskrivningar av judarna som 

ett inre hot som arbetade för att undergräva 
det kristna majoritetssamhället. Denna för-
stärkta fiendebild kom till uttryck både i skrif-
ter, predikningar och personliga betraktelser. 
I sin sista serie predikningar, som han höll i 
sin födelsestad Eisleben, beskrev Luther till 
exempel judarna som ett hot som den kristna 
majoritetsbefolkningen inte kunde tolerera om 
de inte konverterade.

Skriften Om judarna och deras lögner från 
1543 ger den mest systematiska inblicken i 
den äldre Luthers demonisering av judarna. 
Som Trond Berg Eriksen påpekar inbegriper 
skriften nästan alla de motiv som kommit till 
uttryck i den religiösa antisemitismen fram till 
Luthers samtid.

Boken skrevs som en manual för kristna 
som kämpade mot ”judarnas giftiga verksam-
het” och bestod till innehållet av fyra huvud-
delar. 

I den första delen rackade Luther ned på 
det han uppfattade som judarnas religiösa 
dårskaper. I den andra delen presenterade 
han ett recept på hur Bibeln borde tolkas uti-
från en kristologisk utgångspunkt. Den tredje 
delen behandlar det som Luther beskrev som 

judarnas ”lögner om Herrens per-
son såväl som dem om hans kära 
mor, oss själva och alla kristna”. I 
den sista delen lade han fram för-
slag till antijudiska åtgärder, med 
adress till samtidens världsliga 
ledare. 

Två motiv löper som en röd 
tråd genom framställningen. För 
det första knyter Luther det ”ju-
diska” till ondska, fientlighet och 
anti-moral. Han identifierade ju-
darna med djävulen och beskrev 
dem som giftormar, blodhundar, 
blasfemiker och lögnare. 

”Ett sådant förtvivlat, alltige-
nom ont, giftigt och djävulskt 
anhang”, sammanfattade han, ”är 
de dessa judar, som genom dessa 
fjortonhundra år har varit och 
fortfarande är vår plåga, pest och 
olycka.”

För det andra beskrev Luther 
judarna som ett hot – en inre 
fiende som strävar efter att un-
dergräva de kristna samhällena. 
Här antydde han också att rykte-
na som spreds i samtiden om att 
judarna förgiftar kristna brunnar 
och utför ritualmord på kristna 

barn var sanna. Sådana motiv hade inte kom-
mit till uttryck i Luthers tidigare skrifter:

”Jag har hört många historier om judarna 
som stämmer överens med Kristus omdömen, 
om hur de [judarna] förgiftat brunnar, begått 
mord, kidnappat barn [...] För kidnappandet av 
barn har de [...] ofta bränts på bål eller fördri-
vits. Jag är klar över att de förnekar allt detta. 
Det sammanfaller emellertid med Kristus om-
dömen, som fastslår att de är giftiga, bittra, 
hämndlystna, listiga ormar, lönnmördare och 
djävulens barn, som hugger och gör skada i det 
fördolda när de inte kan göra det öppet.”

Judarna var enligt Luther på det hela taget 
en mäktig, välorganiserad fiende som sökte er-
övra makten och lägga under sig den kristna 
befolkningen. De önskade sig ”icke annat från 
sin Messias” än att han skulle vara en jordisk 
härskare som skulle ”slå ihjäl oss kristna” och 
”dela upp vår värld bland judarna”. Genom sin 
pengamakt och ”fördömda ockerverksamhet” 
försökte de på detta sätt göra sig själva till her-
rar och icke-judar till slavar.

Ett helt centralt element i Om judarna och 
deras lögner var en övertagandehypotes som 
kombinerades med en framställning av den 
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 Luthers bok ”Om judarna och deras lögner”, 1543.
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kristna majoriteten som offer för 
en judisk sammansvärjning. 

De allra mest ohyggliga pas-
sagerna i Om judarna och deras 
lögner finner man i den sista delen 
av boken. Luther föreslog här att 
man skulle bränna ner synagogor, 
jämna judiska hus med marken, 
konfiskera judiska heliga skrifter 
och förbjuda rabbinerna att för-
kunna. Samtidigt krävde han att 
judarna skulle hållas borta från 
landsvägar, att judisk ockerverk-
samhet skulle förbjudas, att judar-
na borde sättas i arbete så att de 
kunde tjäna sitt levebröd genom 
dagligt slit.  

Kristna skulle varken ge ju-
darna skydd, dryck, härbärge el-
ler andra tjänster, och den kristna 
samhällsgemenskapen skulle gö-
ras fri från judar, antingen genom 
konvertering, utstötning eller för-
drivning. 

HISTORISKT PERSPEKTIV
Vilken plats har Martin Luther i 
den europeiska antisemitismens 
historia? Säger Luthers uppfatt-
ningar om judarna något mer 
övergripande om förändring och 
kontinuitet mellan medeltidens och reforma-
tionens kristna antijudaism och den så kall-
lade moderna antisemitismen under 1800- och 
1900-talen?

Att bedöma uppfattningar och mentaliteter 
under historiska perioder på stort avstånd från 
vår egen är metodologiskt riskabelt. Kontext är 
i dessa sammanhang helt avgörande. I en arti-
kel som behandlar Luther och judarna är det 
just därför viktigt att understryka att Luther 
levde, skrev och agerade i en tid när religiös 
tolerans och pluralism var okända begrepp. 

Negativa hållningar till judarna och juden-
domen var också regel snarare än undantag 
bland Luthers samtida på såväl den protes-
tantiska som den katolska sidan. Som Heiko 
Oberman har uttryckt det bidrog ”alla i pole-
miken mot judarna”. 

Luthers antijudaism var en del av en kristen 
kultur där negativa hållningar till judarna var 
normen. Betraktade från ett sådant perspektiv 
blir den sene Luthers uppfattningar obehagliga 
men samtidigt mindre särpräglade. 

Luthers argumentation mot judarna var 
först och främst av religiös karaktär. Judarna 

framställdes som vantrogna och blasfemiker 
och som ett hot mot kristendomen och det 
kristna majoritetssamhället. Konvertering var, 
i motsats till inom den moderna, rasbaserade 
antisemitismen, inte bara ansedd som möjlig 
utan också som önskvärd. Även ur detta per-
spektiv var Luthers syn på judarna tidsbunden. 
Att beskriva Luther som en representant för 
det moderna rastänkandet är anakronistiskt. 

I fråga om tradition föreligger inte heller nå-
gon obruten linje från Om judarna och deras 
lögner från 1543 fram till den nazistiska propa-
gandan på 1900-talet, även om dokumentet ci-
terades och refererades av nazisterna. I Norge 
vet vi fortfarande lite om bruket av Luthers så 
kallade judeskrifter. 

Som påpekades inledningsvis användes 
skriften i Nasjonal Samlings propaganda. Vi 
vet emellertid också att Luthers skrifter använ-
des för att argumentera mot den antisemitiska 
politiken. Den 10 november 1942 skickade 
norska biskopar en deklaration till Quisling 
som, med utgångspunkt i evangelisk-lutherska 
argument, skarpt protesterade mot förföljelsen 
av judarna. 

I europeiska sammanhang har det däremot 

gjorts grundliga undersökningar. Som teolo-
gen Johannes Wallmann påvisat tycks Luthers 
hatskrifter ha haft ett begränsat inflytande 
fram till 1900-talet. Mellan trettioåriga kri-
get (1618–1648) och 1900-talet utkom enligt 
Wallmann inga nya utgåvor av Om judarna 
och deras lögner. 

Andra kristna skrifter spelade också en 
viktigare roll som inspiration till antisemitis-
men under 1800-talet. Ett sådant exempel är 
Johannes Eisenmengers 2000-sidiga hatskrift 
Entdecktes Judenthum från 1711. Skribenter 
som under 1700- och 1800-talet angrep juden-
domen refererade ofta till Eisenmenger men 
ägnade Luther begränsad uppmärksamhet. 

Men med detta sagt: många av de argument 
och påståenden som Luther använde har också 
präglat den kristna antisemitismen i modern 
tid. Judarna framställdes som en fiende till den 
kristna religionen. Under 1800-talet samman-
kopplades detta med en kritik av det moderna, 
särskilt av kyrkans och religionens försvagade 
ställning i samhället. 

Att se Luther som den moderna antisemi-
tismens stamfader blir således problematiskt. 
Inte så att man inte har försökt: som histori-
kern Christard Hoffmann påpekat har antise-
miter i modern tid sökt konstruera ett levande 
traditionssammanhang där aktörer som Luther 
har lyfts fram som historiska föregångare. 

Men det som skedde var en konstruktion av 
traditioner i linje med samtidens intressen. Att 
Luthers skrifter inte var så centrala i att vida-
reförmedla fientligheten mot judarna in i den 
moderna epoken som det ofta antagits betyder 
dock inte att de saknat historisk betydelse.  De 
bör förstås som uttryck för en bred kulturtra-
dition enligt vilken judarna och judendomen 
uppfattats som kristendomens motpol. Denna 
religiöst förankrade fientlighet var viktig som 
en djupt liggande emotionell grundval för den 
rasideologiska, politiska och nationalistiska 
antisemitism som växte fram på 1800- och 
1900-talet. 

Även i denna blev judarna framställda som 
en hotfull, inre fara som sökte underminera 
och förvränga alla sanna moralbegrepp. 

Kjetil Braut Simonsen 
Fil. dr i historia med antisemitism, nazism 

och norsk ockupationshistoria som forsknings-
områden och verksam vid Judiska Museet i Oslo. 
Texten publicerades ursprungligen i Humanist.
no 27/1 2017. Översättning: Henrik Bachner och 
Stéphane Bruchfeld. Texten publiceras med käll-
hänvisningar på skma.se/nyhetsbrev/.
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Nazityskt plakat från 1933 med texten ”Hitlers kamp och 
Luthers lära är det bästa försvaret för det tyska folket.”
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I Sverige ses eftertanke och ödmjukhet ofta som dygder. Men 
det finns situationer där sådant snabbt glöms och diskussionen 
om Israel-Palestinakonflikten är en av dem. Där tas det gärna 
i så folk spricker, verkligenheten framställs som svart-vit, be-
grepp snurras ihop och rent antisemitisk retorik följer lätt med 

i upphetsningen när folk försöker samla pluspoäng på ”aktivistkontot” 
genom att ta något komplext och förenkla det enormt. Beteendet är 
ofta riskfritt – många håller med.

Februari 2017. På ett Instagram-konto som hålls av en ny judisk 
person varje vecka postas en bild på ett bakverk. Kontohavaren frå-
gar följarna vilka teman de önskar läsa om 
och någon kommenterar ”hur går diskus-
sionen bland Er judar om möjligheter, vilja 
och förutsättningar för en tvåstatsledning 
för Israel och Palestina?”. Kommentaren 
påminner mig om en smärtsam känsla som 
jag har känt sedan tonåren, ilskan över att 
alltid reduceras till politik. 

En bra jude vill nämligen alltid diskutera 
Israel-Palestina. En bra jude är en ursäk-
tande och avståndstagande jude. Och en 
bra jude hatar Israel.

Var jag än rör mig sitter en snubbe och 
vill att jag förklarar var jag står i Konflikten. 
Han förväntar sig och accepterar inget annat 
än att jag ska vara just den där ursäktande, 
avståndstagande juden som helst avsäger 
mig min judiska identitet eller åtminstone 
min israeliska. Och när jag inte gör det blir 
han förbannad. Undertonen är att alla isra-
eler – eller varför inte alla judar? – bär på 
skuld. Dessutom är antagandet att ”vi judar” 
– cirka tjugo tusen i Sverige – skulle ha diskuterat ihop oss och kommit 
fram till en gemensam åsikt helt bisarrt och ansluter till antisemitiska 
föreställningar.

Jämt och ständigt vill icke-judar och icke-israeler förklara för mig 
”hur det egentligen ligger till”, av den enda anledningen att jag är jude 
och israel. Och väldigt ofta applåderas de för det av andra icke-judar 
och icke-israeler. Själv undrar jag om dessa människor, som när det 
passar gärna skriker till om andra utsatta minoriteters tolkningsföre-
träde, drabbats av plötsliga personlighetsförändringar. Eller kan det 
kanske vara så att väldigt många i vårt land har så in i Norden svårt att 
erkänna eller ens se att det är åtminstone lite problematiskt att peka 

ut judar som grupp?
Detta kollektiva skuldbeläggande av judar är så pass normaliserat att 

det ibland inte ens bekommer de mest uttalade antirasisterna. Det är 
inte trovärdigt att påstå sig värna vissa gruppers mänskliga rättigheter 
när man samtidigt svartmålar andra grupper och det är ovärdigt och 
rasistiskt att hålla judar som folkgrupp ansvariga för Israels politik. 

Min uppväxt som jude och israel i Sverige har gjort mig less på rätt 
många saker. Till exempel människor som utgår ifrån att jag som jude 
och israel tycker att palestinierna får vad de förtjänar. De är inte sällan 
samma människor som aldrig upplevt ett krig, och som är helt ointres-

serade av mina faktiska upplevelser av just 
krig, men prompt vill läxa upp mig om ”Is-
raels brutala krigföring” trots att jag varken 
förnekat dess existens eller visat det minsta 
intresse för att diskutera frågan. Och om jag 
mot förmodan känner ett plötsligt intresse 
för att diskutera konflikten med människor 
som inte påverkas av den, så bestämmer jag 
gärna själv vad jag ”som jude” tycker.

Jag bär inte längre Davidsstjärnan och 
skulle nog aldrig våga vifta en Israelflagga 
i något sammanhang, men mitt namn av-
slöjar mitt utanförskap och bjuder in till 
obehagligt personliga frågor om tillhörighet 
som snabbt urartar i indirekta eller direkta 
påhopp i landet ”Fritt Fram”. När det gäller 
judar och Israel är det tydligen alltid okej 
att fråga. Gärna oinbjudet och ovälkommet. 
När som helst och hur som helst, oavsett om 
det är runt fikabordet eller på Instagram. 
Den ibland öppna och kalkylerade men 
ofta dolda och omedvetna antisemitismen 

lär man sig tyvärr att leva med. Arrogansen är värst, och svårare att 
hantera.

Nuförtiden vägrar jag känna skam och skuld. Jag är inte ansvarig för 
Israels politik eller antisemiters fördomar, men jag behövde flytta ifrån 
Sverige för att övertala mig själv om det.

Shelly Ravid
Shelly Ravid, judinna och israelisk/svensk medborgare, är sångerska 

och artist bosatt i London sedan 5 år tillbaka. Hon har tidigare 
publicerat krönikor och debattartiklar i Feministiskt Perspektiv och 

hos Statens kulturråd.

Skuldbeläggandet har 
normaliserats

Gästkrönika av Shelly Ravid

G Ä S T K R Ö N I K A

Shelly Ravid
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Att Nordiska motståndsrörelsen och 
andra grupper på den högerextrema 
ytterkanten utgör ett allvarligt hot 
mot specifika kategorier ifrågasätts 
av få. Däremot finns en bekymmer-

sam tendens att med hänvisning till deras ringa 
numerär och extrema budskap avfärda deras po-
litiska inflytande som närmast obefintligt. 

Mäts politiskt inflytande i termer av an-
hängare och valframgångar är beskrivningen 
korrekt, men extrema rörelser måste som be-
kant inte vinna val för att påverka den politiska 
debatten. Ett aktuellt exempel kan hämtas från 
USA där idéer som tidigare främst återfunnits 
i högerradikala grupper på kort tid förflyttats 
från det politiska landskapets utkanter till de-
battens mittfåra och vidare in i Vita huset. 

Bilden må också stämma om man ser till 
nazismen som världsåskådning, men varken 
nazismen eller med den besläktade miljöer ut-
gör isolerade öar utan förbindelse med andra 
ideologiska strömningar. Liksom under mel-
lankrigstiden rymmer dagens extremhöger 
tankegods som, i den ena eller andra formen, 
återfinns i bredare och i huvudsak högernatio-
nalistiska opinioner. 

Till saken hör också att extremhögern har 
en betydande närvaro på internet. Mycket av 
den grövsta antisemitiska 
och rasistiska propagandan 
sprids från dess nätakti-
vister och når 
långt utanför 
de egna leden. 
Vidare bör ex-
tremhögerns in-
flytande inte be-
dömas endast ur 
ett nationellt per-
spektiv. Det hand-
lar om en trans-
nationell idégemenskap och 
det finns täta band mellan 
svenska, europeiska och amerikanska grup-
peringar. Utvecklingen i Sverige behöver inte 
följa den i andra länder, men den är inte obe-
roende av vad som sker i omvärlden.

Med andra ord, för att bedöma extremhö-
gerns inflytande måste även spridning och 
förstärkning av idéer vägas in. Det gäller inte 
minst de former av antisemitism som utmär-
ker dessa rörelser. 

I MOTSATS TILL vad som ofta hävdats har extrem-
högern på intet sätt övergivit judehatet för andra 
former av gruppfientlighet. Tvärtom är, som his-
torikern Heléne Lööw påpekat, antisemitismen 
även i dag ”det bärande fundamentet i vit makt-
världens ideologi”.

Rasismen riktas mot en rad olika grupper – 
utomeuropeiska invandrare, muslimer, svarta 

och andra kategorier – men den underliggande 
förklaringen till allt som i deras ögon är fel i 
Sverige och det ”vita västerlandet” handlar om 
”judarna”. Globalisering, migration, flyktingkri-
ser, mångkulturella samhällen, feminism, anti-
rasism, HBTQ-rättigheter och så vidare, allt ses 
som skapelser av en global judisk konspiration. 

Konspirationens syfte sägs vara att undermi-
nera ”vita” europeiska nationers kulturer och 
självbestämmande för att på så sätt underlätta 
judisk kontroll samtidigt som den ”politiska 
korrektheten”, stigmatiserandet av dem som 
påtalar sammansvärjningen, ska skydda ju-
darna. Denna gigantiska komplott, så lyder 
förklaringen, möjliggörs genom ”judarnas 
makt” över politik, medier och finansväsende 
i flertalet länder i väst.

Detta är en kärntanke inom dagens ex-
tremhöger. Den må te sig bisarr, men att inte 
ta dess potentiella verkan på allvar är att igno-
rera både historiska erfarenheter och samtida 
tendenser. Under senare år har denna konspi-
rationsteori, eller varianter på den, lämnat allt 
tydligare avtryck även utanför vit makt-sfären. 
I Sverige kan detta avläsas i diskussioner som 
förs i xenofoba forum på nätet. 

På den SD närstående och bland högerpo-
pulister inflytelserika sajten Avpixlat publice-

rades en artikel som påstod att Sveriges om-
vandling till ett ”sönderslitet” mångkulturellt 
samhälle i huvudsak var ett verk av ”judiska 
invandrare” i samverkan med bland annat den 
”judiskt ägda Bonniertidningen Dagens Nyhe-
ter” (16/4). Efter besvärande uppmärksamhet 
plockades texten bort, men med ”förtydligan-
det” att den saknade antisemitiska inslag.

På ett liknande sätt proklamerar den i 
antimuslimska opinioner framträdande ak-
tivisten  Ingrid Carlqvist  att ”De som gått i 
bräschen för Sveriges grymma förvandling 
till Absurdistan är judar” (podden ”Ingrid och 
Conrad”, 6/2). Den i samma kretsar populäre 
etnologen  Karl-Olov Arnstberg  ger på sin 
blogg understöd till konspirationsteorin om 
”kulturmarxismen” och lägger ut texten om 
hur judiska teoretiker inom Frankfurtskolan 

ligger bakom ”dagens förödande västerländska 
mångkultursideologi och invandringspolitik”. 
”Antisemitism betraktas i dag som en men-
tal avvikelse ... vilket vi framför allt kan tacka 
Frankfurtskolan för”, klagar han. 

I våras publicerade FOI en studie av hat-
budskap i digitala miljöer där bland annat 
”jargong-ord” i Flashbacks delforum ”Inte-
gration och invandring” granskats. Forumet 
uppges rymma cirka 1,5 miljoner poster och 
domineras av skribenter som är negativa till 
invandring. Enligt rapporten är ”jude” ett 
vanligt signalord i trådarna: ”ordet ‘jude’ ... 
förekommer frekvent på Integration och in-
vandring, trots att det på ett svenskt invand-
ringsforum på 2000-talet egentligen inte finns 
anledning att nämna judar särskilt mycket. 
Att ordet ändå förekommer har att göra med 
den klassiska konspirationsteorin om att ju-
dar har initierat mångkultur som ett medel 
att splittra folket.”

VÄNDER VI BLICKEN söderut så kan konstateras att 
extremhögerns konspirationsteori i dag arti-
kuleras, om än i kodifierade former, på högsta 
politiska nivå i bland annat Ungern och Polen. 
Tankegångarna avspeglas inte minst i kampan-
jerna mot finansmannen och filantropen Ge-

orge Soros, i ungersk statskon-
trollerad tv benämnd ”rik sionist”. 
Den polske forskaren  Michal 
Bilewicz beskriver tankefiguren 

så här: ”De ser George 
Soros som ett 
förkroppsligan-
de av en judisk 
ko n s p i r at i o n 
som hjälper till 
att finansiera 
invandringen av 
muslimer vilka 
hotar den krist-

na civilisationen i Europa.”
Även inom den amerikanska vit makt-rörel-

sen utgör propagandan om hur ”judarna” står 
bakom invandring och mångkultur ett ledmo-
tiv. Slagordet ”Jews will not replace us”, som 
skanderades vid hatmarschen i Charlottesville 
nyligen, syftar på just detta.  

Det finns ingen anledning att tro att konspi-
rationsteorier av detta slag plötsligt ska få ett 
stort genomslag i den svenska debatten, men 
att de på ett allt tydligare sätt även cirkulerar 
i bredare högernationalistiska kretsar under-
stryker det felaktiga i att avfärda extremhögern 
som en politiskt obetydlig sekt.

Henrik Bachner
Henrik Bachner är idéhistoriker och 

styrelsemedlem i SKMA. Artikeln publicerades 
ursprungligen i Expressen 27/8 2017. 

    Nazismen är ingen obetydlig sekt
Idéhistorikern Henrik Bachner om hur vit makt-världens antisemitiska  
konspirationsteorier sprids i bredare högernationalistiska kretsar.

Antisemitisk konspirationsteori sprids i sociala medier.
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Jag mötte en vålnad i Almedalen

Jag kan inte släppa taget om några sommardagar i Visby. När Nordiska 
motståndsrörelsen var en del av Almedalsveckan. När Johan Hakelius 
skrev en raljerande krönika i Expressen och förlöjligade dem som var 
upprörda över att våldsbejakande nazister var med. Hakelius skymtade 
inga nazister, han fick inte napp, skrev han. Det fick jag. Jag såg de 

mörkklädda männen, spöken, vars skugga når långt in i mitt liv.
Varje morgon under sitt liv i Sverige gick pappa till brevlådan med hoppet 

att finna ett brev från en älskad syster. Det var så fåfängt och så hjärtskä-
rande. Vi visste ju att hans syster Irma inte levde, att hon deporterats till 
något av nazisternas koncentrationsläger och att hon förmodligen mött 
döden i en gaskammare. Det visste förstås pappa också, men han var en 
drömmare, som inte ville släcka hoppet helt. Kanske var det ett sätt att min-
nas henne. Det var mamma, som berättade om pappas desperata livslögn, 
pappa själv förmådde aldrig prata med sina barn om Förintelsen, det mörka, 
svåra i vår familj.

JAG KUNDE VAKNA AV mammas skrik om natten, hon drömde ofta mardröm-
mar. Auschwitz förföljde henne. Ofta brukade jag tänka att jag och min bror 
var en triumf över Hitler. Mammas undernärda, sargade kropp hade burit 
liv. Det gav henne, trots all omänsklig smärta hon genomlevt, kraft att gå 
vidare. Men till slut hann Auschwitz ikapp henne. Under sina sista dagar, 
när mamma gick in i sig själv, var hon tidvis tillbaka i Auschwitz. Det var 
hemskt att uppleva.

Och ja, jag hörde stöveltrampen, de som plågat mamma på natten.
Mamma och pappa finns inte längre. Men det tar inte slut med dem. 

Förintelsen finns i mitt blodomlopp, den är en del av mig, en tung följe-
slagare, som påverkat hela mitt liv. När jag var liten var jag avundsjuk på 
mina kamrater. De hade mormödrar och farmödrar, mostrar och fastrar. 
De hade en släkt. Det hade inte jag. Min familj var mördad. Jag led i skolan 
på måndagarna, när de andra barnen berättade om sin helg, då de ofta 
besökt mor- och farföräldrar, som i min trånande fantasivärld bara var 
milda och snälla.

JOHAN HAKELIUS SKRIVER LÄTTSAMT, retsamt och raljant om de politiskt korrekta, 
de som förfasade sig över att nazisterna var där. De som hör stöveltramp 
för minsta lilla. Själv hittade han inte en enda nazist. Och ingen verkade 
skakad i Almedalen. Typiskt, noterar han. ”Jag får aldrig vara med om något 
spännande.”

Jag var skakad. Och ja, jag hörde stöveltrampen, de som plågat mamma 
på natten. Till skillnad från Hakelius ville jag inte vara med om något spän-
nande i Almedalen. Det var inte alls spännande att känna en rädsla inför 

besöket. Jag var rädd för att jag, som synts i tv, skulle bli igenkänd av dem, 
som inte anser mig värd att andas deras luft. De som förnekar det som är 
sant, att jag berövats min historia och mina rottrådar, de som förnekar gasen 
och krematorierna. De som förnekar Auschwitz, mitt livs förbannelse. Jag 
var rädd för dem och jag var rädd för mina egna känslor.

SÅ SÅG JAG dem. De stod där och vajade med sina gröna flaggor när Anna 
Kinberg Batra höll sitt tal. Jag överraskades själv av det som hände i mig. Jag 
kokade och hjärtat bultade. Och jag var tacksam för att varken mamma eller 
pappa fick uppleva scenen jag bevittnade. De hade inte heller tyckt att det 
var spännande. De svartklädda männen stod där som en befängd kontrast 
mot den skira, sköna, underbart gröna svenska sommaren. De var inte så 
många, men deras skugga la sig över hela Almedalsparken. Jag tänkte på 
vad mamma sagt om Auschwitz och det för henne så märkliga och på något 
sätt outhärdliga i att fåglarna kunde sjunga där i helvetet också. Gräset var 
grönt i Auschwitz, det hände att de svältande fångarna åt av det.

Senare på eftermiddagen gick jag till köpcentret, en liten bit utanför mu-
rarna i Visby. Där stod de, som Hakelius inte kunde hitta, och delade ut sin 
tidning Nordfront. Tänk att de ville ge sin antisemitiska propaganda till en 
judinna. Jag sa det till mannen som räckte fram tidningen mot mig. Han var 
helt nollställd. Det kanske var första gången han såg en livs levande judinna 
i ögonen. Jag fick napp. Det fick inte Hakelius.

JAG UNDRAR OM DET hade känts bekvämt för Johan Hakelius att stå öga mot 
öga med Hédi Fried eller någon annan, som haft slumpen på sin sida och 
överlevt Förintelsen, och läsa upp sin krönika. Den skämtsamma texten om 
en misslyckad jakt på ”nassar”, som Hakelius ser som fantasifoster.

Den för ett år sedan avlidne författaren Elie Wiesel, i likhet med min 
mamma född i Sighet i Rumänien, har sagt att motsatsen till kärlek är inte 
hat utan likgiltighet. Jag undrar om jag inte just den här gången föredragit 
lite likgiltighet framför förlöjligande. Fast egentligen ville jag ha hur mycket 
ursinne som helst, politiskt korrekt eller inte, istället för förminskande. När 
ska vi skrika ut vår vrede om inte mot antisemitism och rasism?

Bredvid mig i parken, när Anna Kinberg Batra talade, stod en kollega och 
lyssnade. När han såg de mörkklädda männen blev han rasande. Tack. Jag 
tror inte du vet hur skönt det kändes.

Margit Silberstein
Margit Silberstein är journalist och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. 

Hon har tidigare varit inrikespolitisk kommentator i SVT. Artikeln 
publicerades ursprungligen i DN 7/8 2017.

Att nazister var aktiva på politikerveckan i Visby 
sågs av somliga som en bagatell. Hos mig väckte de 
djup fasa, skriver journalisten Margit Silberstein. 

Margit Silberstein.
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UNDER 2017 GENOMFÖR SKMA tio studieresor till För-
intelsens platser med sammanlagt ca 300 ungdo-
mar. Bland dessa ingår en grupp från Värmdö, 
som deltar i projektet Demokratiambassadö-
rerna under ledning av Jenny Lönngren, ung-
domssamordnare i Värmdö kommun. Projektets 
syfte är utbilda unga i demokrati och mänskliga 
rättigheter så att de sedan kan sprida sin kun-
skap vidare och diskutera vikten av att värna 
demokratin och dess värden med andra unga i 
kommunen, och man ser resan med SKMA till 

Polen som en viktig del i projektet. 
Resan, som leds av SKMA:s Lena Jersenius, 

äger rum i slutet av oktober och inkluderar besök 
i Krakows tidigare judiska stadsdel Kazimierz, det 
före detta gettoområdet Podgorze, det för detta 
arbetslägret Plaszow, den tidigare SD-skolan i 
Rabka samt det före detta koncentrations- och 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau. 

SKMA:s elevresor till Förintelsens platser ingår 
alltid i större utbildningar, som inkluderar förbe-
redande seminarier och tips för efterarbete. Den 

17 augusti i år höll Lena Jersenius och Mathan 
Shastin Ravid från SKMA ett förseminarium med 
gruppen i Värmdö. Föreläsningspass varvades 
med gruppövningar, de ämnen som diskutera-
des var antisemitismens historia, demokrati och 
diktatur, nazismen som ideologi samt hur den 
nazityska politiken drabbade judar, romer, ho-
mosexuella och andra grupper. 

Är du intresserad av våra elevresor? Läs mer 
på skma.se/utbildning/elevresor!

SKMA utbildar Värmdöelever 

I SLUTET AV 2016 tillkännagav re-
geringen sin nya nationella plan 
mot rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott. Ett av 
målen är att statliga och civila 
aktörer ska ges bättre förutsätt-
ningar för att kunna samverka, 
att insatser lättare ska kunna 
följas upp och att det samlade 
arbetet ska utvecklas. 

Regeringen har även under-
strukit att frågan om hatbrott 
ska prioriteras. Som ett led i 
detta arbete bjöds SKMA och 
andra berörda organisatio-
ner in till ett seminarium hos 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
i juni om hatbrottsstatistiken 
och dess utvecklingsmöjlighe-
ter. Syftet med seminariet var 
att fånga in synpunkter på Brås 

förslag om att övergå från att 
producera hatbrottsstatisk varje 
år till vartannat, till förmån för 
andra typer av studier på hat-
brottsområdet.

På seminariet representerades 
SKMA av Mathan Shastin Ravid, 
som framförde kommitténs syn-
punkter på förslaget. Han påpe-
kade bland annat att fördjupande 
studier om exempelvis bakgrund, 
eventuell ideologisk hemvist 
samt motiv hos gärningsmän 
bakom hatbrott vore välkom-
met, men betonade samtidigt att 
SKMA ser problem med att över-
ge den årliga hatbrottsstatiken. 

SKMA menar att kontinui-
teten är viktig att behålla för att 
på bästa sätt kunna upptäcka in-
tressanta årliga variationer i an-

mälningar av hatbrott. Det är till 
exempel viktigt att på ett så exakt 
sätt som möjligt kunna se hur ut-
vecklingen i Sverige förhåller sig 
till externa händelser. Exempelvis 
tycks en förstärkt konflikt mellan 
Israel och dess grannar ofta bidra 
till en ökad hotbild mot judar i 
Sverige och andra länder. 

Men kontinuitet i hatbrottsta-
tistiken är också nödvändigt för 
att kunna göra viktiga jämförel-
ser med utvecklingen i andra 
länder. I exempelvis Frankrike, 
Storbritannien och Tyskland 
publiceras årliga rapporter om 
anmälda antisemitiska hatbrott 
och incidenter. Att kunna sätta 
situationen i Sverige i relation 
till situationen i dessa och an-
dra länder är vitalt i försöken att 
skaffa sig en så korrekt bild som 
möjligt av antisemitism nationellt 
och internationellt. 

Synpunkterna som lades fram 
på seminariet hos Brå är tänkta 
att bidra till det underlag som 
regeringen sedan ska använda 
för att fatta beslut om eventuella 
förändringar i hatbrottstatistiken.  

Brå-möte om hatbrottsstatistik 

SKMA utbildarSKMA utbildar

Gruppövning med unga som deltar i projektet Demokratiambassadörerna.

FO
TO

: J
E

N
N

Y
 L

Ö
N

N
G

R
E

N

IL
LU

S
TR

AT
IO

N
: L

O
TT

A
 J

Ö
B

E
R

G
/B

R
Å

.



svenska
kommittén

mot
antisemitism14

”FAKE NEWS” OCH ”alternativa fakta” är exempel på 
nya benämningar för gamla fenomen – falska 
nyheter och myter har använts i politiska syften 
i alla tider. Det nya informations- och medie-
landskapet innebär dock att osanningar sprids 
på ett delvis annat sätt. 

Att ge kunskap och verktyg för hur man kan 
identifiera, avkoda och bemöta propaganda inte 
minst på nätet är ett stående inslag i alla utbild-
ningar som SKMA genomför. Bland annat talar 
vi ofta med lärare och pedagoger samt deras 
elever om vikten av källkritik.   

Källkritik var också temat för den fortbild-
ningsdag som Historielärarnas förening (HLF) 
arrangerade i Linköping den 15/8. Bland före-
läsarna fanns Anna Lindberg, ansvarig utgivare 
på Östgöta Correspondenten, och Michael Al-
lard, lärare och pedagogisk konsult hos Forum 
för levande historia. Lindberg föreläste under 
rubriken ”Trovärdighet, källkritik och makt: 
det lokala mediehusets roll i det digitala ekosys-
temet”. Allard höll en workshop om nationalism 
och rasism. 

SKMA:s Mathan Shastin Ravid, som är an-
svarig för kommitténs ungdomsutbildningar, 
föreläste också. Under rubriken ”Att samtala 
med ungdomar om källkritik” delade han 
med sig av sina tankar kring och erfarenheter 
av arbetet med denna fråga i klassrumsmiljö. 
Mathan lyfte bland annat fram värdet av att 
hitta för ungdomar relevanta och intressanta 

ingångar till ämnet, samt vikten av att som lä-
rare och pedagog vara väl inläst på rasism, anti-
semitism och andra former av grupphat som 
elever ofta kommer i kontakt med inte minst 

via sociala medier. Han gav även tips och råd 
om material, övningar och diskussionsfrågor 
att utgå ifrån i undervisningen. Sammanlagt 
deltog ett 60-tal personer.

VÅRLJUS, SOM ÄR ett kommunägt företag i 
Stockholms län, har fyra ungdomsboenden 
i Upplands Väsby. De tar emot asylsökande 
ungdomar och ungdomar som fått permanent 
uppehållstillstånd i åldrarna 14-18 år. I år ar-
rangerade man en sommarskola, där det bland 
annat anordnades undervisning i svenska och 
samhällskunskap. Utöver detta tillkom akti-
viteter inom foto, teckning och musik. Dess-
utom bjöd man in externa föreläsare och stor 
vikt lades vid diskussioner i för ungdomarna 
viktiga och aktuella teman. Ett sådant tema är 
fördomar och rasism, och 2 augusti i år bjöds 
jag in av Christer Lindblad, skolutvecklare på 
Vårljus, för att tala om just det.

Efter en inledande diskussion om centrala 
begrepp som ”rasism” gick vi tillsammans 
igenom vanliga fördomar och myter – hur 
dessa uppstått och utvecklats över tid, samt 

vilka uttrycksformer de nu tar sig exempelvis 
på nätet. Med utgångspunkt i tre olika sor-
ters gruppfientlighet – antisemitism, antizi-
ganism och islamofobi – fick vi igång väldigt 
bra samtal om hur det får tydliga konsekven-
ser för människor i deras vardag, exempelvis 
i form av hatbrott.

Att få träffa deltagarna i Vårljus sommar-
skola var roligt, intressant och lärorikt. Själv-
fallet går det inte att jämföra Sverige med 
exempelvis Afghanistan eller Syrien, länder 
som dessa unga människor flytt ifrån och där 
människor på ett annat sätt och i en helt an-
nan utsträckning riskerar diskriminering, för-
tryck eller till och med förföljelse. Och att få ta 
del av deras berättelser gav perspektiv. Sam-
tidigt visade det sig att det i gruppen redan 
fanns erfarenheter av att bli misstänkliggjord 
och illa behandlad på grund av sin bakgrund 

även efter ankomsten till Sverige, och vi talade 
också om vad man kan försöka göra och var 
man kan vända sig om man blivit utsatt. 

Med tanke på att ungdomarna kommer 
från länder där antisemitismen är vanligt 
förekommande, ofta öppen och inte säl-
lan statssanktionerad, var diskussionen om 
fördomar och myter om judar extra viktig 
och intressant. Mitt intryck var att samtalet 
vi hade kring detta var det första någonsin 
av sitt slag för många av ungdomarna, men 
också att intresset var stort. Dagen avsluta-
des med konkreta tips på hur och var man 
kan lära sig mer om antisemitism och rasism, 
och med en förhoppning om att kunna träffa 
dessa engagerade ungdomar igen för fort-
satta samtal.

Mathan Shastin Ravid

Mathan Shastin Ravid föreläser på HLF:s utbildningsdag.

Källkritik i fokus på HLF-seminarium

Samtal med unga nyanlända och asylsökande

SKMA utbildar
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ELEV- OCH STUDIERESOR
29 NOVEMBER–1 DECEMBER
SKMA och Forum för levande historia ar-
rangerar en tre dagars studieresa till Polen för 
lärarnätverket Holocaust Education Network 
(HEN). Resan inkluderar besök vid det före 
detta förintelselägret Treblinka samt Mu-
seet för de polska judarnas historia, POLIN, 
i Warszawa. 

19-23 NOVEMBER
SKMA:s Lena Jersenius leder en studieresa till 
Förintelsens platser för personal på Judiska 
hemmet i Stockholm. 

HÖSTEN
Under hösten 2017 genomför SKMA två elev-
resor till Krakow, Auschwitz och Rabka med 
sammanlagt cirka 50 ungdomar och vuxna från 
projektet Demokratiambassadörerna i Värmdö 
kommun samt Alftaskolan i Alfta. Resorna leds 
av Lena Jersenius respektive Ronny Juhlin.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
1-5 NOVEMBER
Som ett led i att utbilda nya guider som ska 

leda grupper som reser med SKMA till För-
intelsens platser genomförs en studieresa till 
Krakowområdet i södra Polen. Studieresan 
utgör det avslutande momentet i guideut-
bildningen.

NOVEMBER/DECEMBER
17-19 november samt 1-3 december arrang-
erar SKMA ungdomsutbildningar i Stockholm 
om nutida antisemitism och fördomar. Delta-
garna är gymnasieelever som tidigare deltagit 
i SKMA:s stora regeringsstödda utbildnings-
satsning 2014-2016, vilken inkluderade studie-
resor till Förintelsens platser i Polen. Utbild-
ningarna leds av Mathan Shastin Ravid.

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
20-23 OKTOBER
SKMA har beviljats EU-stöd för en vidareut-
veckling av det interaktiva utbildningsmate-
rialet ”Vad är en människa?”, som utgår ifrån 
överlevandes vittnesmål. Tillsammans med 
partners i Litauen, Polen, Rumänien, Ung-
ern och Österrike kommer vi att ta fram ett 
internationellt verktyg för undervisning om 
Förintelsen. 18-19 juni träffades den svenska 

projektgruppen i Stockholm. 20-23 oktober 
arrangeras projektets tredje internationella 
partnermöte, i Warszawa, Polen.

8 NOVEMBER
SKMA arrangerar en internationell konferens 
om antisemitism och politisk extremism. 
Konferensen arrangeras med stöd av Gerald 
och Monica Naglers stiftelse och i samverkan 
med Forum för levande historia och Goethe-
institutet.  

9 NOVEMBER  
I samarbete med Judiska församlingen i Stock-
holm, Föreningen Förintelsens överlevande 
och Forum för levande historia arrangerar 
SKMA en högtidsstund i Stockholms stora 
synagoga till minne av Novemberpogromen 
1938. Under kvällen delas årets Elsapris ut.

HÖSTEN
Under hösten 2017 kommer SKMA:s Mathan 
Shastin Ravid gästa FN-föreningen i Nedansil-
jan, Stockholms Universitets Studentkår samt 
ABF-projektet ”Fyra fronter” för att tala om 
nutida antisemitism.

Kalendarium

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

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

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

Vi har nästan 100 års gemensam erfarenhet
och kunnande från arbetslivet samt ett mycket 
brett nätverk inom alla områden.

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga profes-
sionella och insiktsfulla förhållningssätt i det 
du gör.

Ring oss så berättar vi hur detta skulle kunna 
förändra ditt arbetsliv.

Henrik Raber   Stefan Levy
070 6112701   070 6308787

Mentorerna stöder Svenska kommitténs (SKMA:s)
arbete mot antisemitism. 

- Vi uppskattar om du stöder SKMA med ett bidrag.

Mentorerna som
erbjuder enskilda
gratis mentorskap
och coaching!
• Är du i början eller mitt i yrkeslivet och
   känner att du ”fastnat” eller är osäker på   
   hur du skall gå vidare?

• Har du ett arbetsrelaterat dilemma som 
   medarbetare eller i ledarposition som du 
   vill få hjälp att lösa?

• Går det bra för dig på alla sätt men du vill 
   få perspektiv och input?
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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

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
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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

Jamfa AB
B O R Å S

Jossebell AB
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Välkommen  
till IPU

Utveckling  
genom insikt.
Beteende, drivkrafter och EQ.

www.ipu1973.se

Analysverktyg
i framkant

för
individutveckling

och
grupputveckling

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



svenska
kommittén

mot
antisemitism20

 

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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