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Under hösten 
har SKMA:s 
utbildnings-
satsning om 
Förintelsen, 

antisemitism och ra-
sism fortsatt. Elever ur 
klass nio och lärare från 
Sundvall och Norrkö-
ping har deltagit i semi-
narier och studieresor 
till Polen. 

Projektet har mött 
stor uppskattning och 
medial uppmärksam-
het. Både Sundsvalls 
Tidning (27/8, 14/9) 
och Folkbladet i Norr-
köping (16/9) har gjort 
reportage. 

De elever som Folk-
bladet intervjuade 
menade att de lärt sig mycket om Förintelsen, fördomar och 
hat mot judar och andra grupper och inspirerats till att arbeta 
vidare. Studieresan var bara början, säger Glomanda: ”Jag vill 
hjälpa andra ungdomar att både få veta och förstå vad som hänt. 

Det inspirerar mig till att 
vara med här.”

Även de elever som 
Sundsvalls Tidning talat 
med är överens om att 
utbildningen och resan 
till Polen givit djupa in-
tryck. Eleverna besökte 
en rad platser, däribland 
Krakow, Auschwitz-
Birkenau och SD-sko-
lan i Rabka. Mycket var 
nytt, berättar 15-årige 
Paya: ”Koncentrations-
lägren har man ju hört 
talas om tidigare men 
till exempel gettoområ-
dena och Rabka och allt 
fruktansvärt som hände 
där är det ju sällan man 
hör talas om”.  ”Nu 
känns det viktigt att få 

förmedla vad vi upplevt”, säger Isabelle till Sundsvalls Tidning. 
En blogg där eleverna skrev om sina upplevelser och tankar 

under studieresan finns att läsa på Sundsvalls kommuns hem-
sida (sundsvall.se). Läs mer på s. 12-13. 
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Trötta på 
ursäkter

Sajten ”Inte rasist, 
men” tröttnade 
på ursäkter för 
rapparen Dani M:s 
antisemitism:

”Vi blir så in åt 
H**VETET trötta på 
alla ‘att kritisera 
staten Israel är inte 
antisemitism’- kom-
mentarer! [...] Är 
hans påstående att 
Israel styr hela jävla 
världen kritik mot 
staten Israel!? Är 
hans påstående om 
att Stiftelsen Expo 
styrs av Israel kritik 
mot staten Israel!? 
Är hans vurmande 
för den rasistiska 
organisation Partiet 
de Fria kritik mot 
staten Israel!? Är 
hans påstående om 
att terrorattentatet 
i Köpenhamn var en 
false flagoperation 
av en styrande elit 
kritik mot staten 
Israel!?  
NEJ! Inget av detta 
är någon som helst 
kritik mot Israel, det 
är antisemitiska 
konspirationsteorier 
som skulle kunna 
återfinnas på na-
zistiska Nordfront. 
Inget annat.”

”Inte rasist, men”
Facebook 20/9 2015

”Viktigt att förmedla vad vi upplevt”

ENLIGT EN RAPPORT FRÅN Brottsförebyggande rådet (Brå) an-
mäldes under 2014 runt 270 hatbrott med antisemitiska motiv. 
Det är tillsammans med år 2009, då cirka 250 antijudiska hat-
brott anmäldes, den hittills högsta nivån för ett enskilt år och 
innebär en ökning med 38 procent jämfört med 2013. 

Brå noterar särskilt en ökning av antalet anmälningar i 
Stockholms län. De vanligaste brottstyperna var hets mot folk-
grupp och olaga hot/ofredande. En femtedel av anmälningarna 
rörde skadegörelse/klotter. 

Ökningen 2014 kan, i likhet med utvecklingen 2009, delvis 
hänga samman med de antisemitiska stämningar som utlöstes 
i samband med Gazakriget.

Under fjolåret noterades även en ökning av antalet anmälda 
hatbrott mot andra grupper. Störst ökning i jämförelse med 
2013 uppmättes för hatbrott med antikristna motiv (75 %). En 
stor ökning uppmättes även för anmälda hatbrott med anti-
muslimska motiv (50 %). 

Den största kategorin utgörs av hatbrott med främlingsfient-
liga/rasistiska motiv (ca 4 310 anmälningar). Det totala antalet 

anmälningar med 
ett identifierat 
hatbrot tsmo-
tiv under 2014 
uppskattas till 6 
270, vilket är den 
högsta nivån hittills för ett enskilt år.

I Tyskland anmäldes förra året 1 596 hatbrott mot judar, 
vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2013. Det är 
det högsta antalet som rapporterats sedan 2009. I Frankrike 
registrerades, enligt statistik från organisationen SPCJ och det 
franska inrikesministeriet, 815 antisemitiska incidenter under 
fjolåret. Det är ökning på närmare 100 procent i förhållande 
till det föregående året. 51 procent av samtliga rapporterade 
incidenter med rasistiska motiv under 2014 riktades mot judar. 

I Storbritannien registrerade organisationen CST 1 168 an-
tijudiska incidenter under 2014. Det är det högsta antalet för 
ett specifikt år sedan CST började föra statistik och mer än en 
dubblering i jämförelse med 2013.  

Fler anmälda hatbrott

Folkbladet uppmärksammar SKMA:s utbildningsprojekt (skärmbild).
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För en tid sedan redovisade Brottsföre-
byggande rådet hatbrottsstatistik för 
2014. Det är en dyster läsning. An-
mälningarna av hatbrott mot en rad 
olika grupper har ökat, inklusive de 

som riktas mot judar. Under fjolåret anmäldes 
270 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är 
den högsta nivån som uppmätts för ett enskilt 
år och 38 procent fler än under 2013. 

Ändå säger dessa siffror ganska lite om hur 
många hatbrott som faktiskt ägt rum. Mörker-
talet är stort. Enligt en undersökning som EU-
organet FRA gjorde 2013 svarade 75 procent 
av de svenska judar som uppgav sig ha utsatts 
för antisemitiska trakasserier under den senaste 
femårsperioden att de inte anmält den allvarli-
gaste händelsen. Den vanligaste orsaken var att 
de inte trodde att en polisanmälan skulle leda 
någon vart. 

Pessimismen är tyvärr inte ogrundad. Den 
låga uppklaringen av hatbrott - och det gäller 
alla brott av detta slag - är oacceptabel. Det har 
sagts många gånger, men det gör inte saken 
mindre angelägen: Polis och rättsväsende måste 
ta denna fråga på större allvar! I det ligger även 
att inhämta nödvändig kunskap, till exempel om 
hur dagens antisemitism ser ut. Här kan SKMA 
hjälpa till. Vi har haft många poliser på våra ut-
bildningar under åren, men vi skulle gärna möta 
ännu fler framöver.

NÄSTAN DAGLIGEN KAN vi läsa om hur polariseringen 
ökar i vårt samhälle och om hur hatpropagandan 
mot olika grupper blir allt mer aggressiv. Sällan 
har det antirasistiska arbetet varit viktigare än 
idag. Desto mer bekymmersamt att återigen 
tvingas konstatera att antirasism på många håll 
inte verkar inkludera kampen mot judehat. 

I artikeln ”Antirasismens antisemitismpro-
blem” i detta nummer av nyhetsbrevet ges en rad 
aktuella exempel på hur antisemitismen ignore-
ras eller ursäktas inom delar av den antirasistiska 
opinionen i Sverige.

Det handlar dels om antirasistiska kampan-

jer eller böcker som belyser olika former av hat 
och fördomar i det svenska samhället, men som 
utelämnar det hat som drabbar judar. Men det 
handlar också om en hållning som slätar över 
eller till och med tycks se  antisemitism som för-
enlig med antirasism. 

Ta till exempel Mänskliga rättighetsdagarna i 
Göteborg 9-10 november. Kampen mot rasism är 
huvudtema. Till årets konferencier valdes Nabila 
Abdul Fattah. Hon är även känd som rapartisten 
Nabila. I en av sina låtar beskriver hon ”judarna” 
som en mäktig grupp som står under inflytande 
av satan. ”Judarna” framställs även som kollektivt 
ansvariga för Israels politik. Låten ligger i ski-
vande stund kvar på artistens hemsida. 

SKMA riktade skarp kritik mot MR-dagarna 
och vi fick stöd av bland annat DN:s ledarsida. 
Nabila Abdul Fattah distanserade sig då från 
låttexten. Och arrangörerna, som menade att de 
inte känt till låten, förklarade att de därmed hade 
fortsatt förtroende för henne som konferencier. 
(Abdul Fattah meddelade senare att hon valde 
att hoppa av uppdraget, men angav andra skäl 
för detta.)

OKUNSKAP KAN HA spelat roll för MR-dagarnas val, 
men det är knappast hela förklaringen. Ageran-

det illustrerar även hur antisemitismen suddas 
ut från det antirasistiska blickfältet. I alla fall om 
den kommer till uttryck under antirasistisk eller 
”Israelkritisk” täckmantel. Att så är fallet visas 
också av att arrangörerna - däribland Svenska 
kyrkan, Diakonia och Föreningen Ordfront - 
inte ser några problem med att samarrangera 
MR-dagarna med studieförbundet Ibn Rushd, 
som vid flera tillfällen bjudit in föreläsare som 
sprider hat mot judar. 

Trots upprepad kritik från bland annat SKMA 
ser vi också hur rapparen Dani M, som sedan 
länge både via låtar och inlägg i den politiska de-
batten spridit antisemitiska konspirationsteorier, 
fortsättar att anlitas som dragplåster på antira-
sistiska evenemang. Det skedde till exempel på 
musikfestivalen ”Klassfesten” på Slakthuset i 
Stockholm den 29 augusti. 

DANI M ÄR också en av gästerna i TV4:s under-
hållningsserie ”Lyckliga gatan”. Även detta val 
mötte kritik från bland annat SKMA och sajten 
«Inte rasist, men». TV4 har hittills avvisat alla 
invändningar, bland annat med påståenden om 
att Dani M i programmet inte ger uttryck för 
sina ”privata åsikter”. Den antisemitiske rappa-
rens medverkan sägs också vara förenlig med 
den ”Nollrasism” TV4 menar sig företräda.

Resonemanget är både obegripligt och icke 
trovärdigt. Dani M:s ”privata åsikter” kan själv-
fallet inte separeras från hans artistskap. Han 
antisemitiska propaganda är därtill inte okänd, 
den har uppmärksammats vid en rad tillfällen 
i olika medier. Genom att bjuda in Dani M att 
medverka i ”Lyckliga gatan” bidrar TV4, oavsett 
vilket budskap artisten framför i programmet, till 
att normalisera de åsikter och värderingar han 
representerar. 

”Nollrasism” verkar i detta fall vara ett tomt 
ord utan reell betydelse. 

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén  

mot antisemitism

”NOLLRASISM” UTAN TROVÄRDIGHET

»TV4 bidrar till 
att normalisera 
antisemitism.«

Willy Silberstein
Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism



I våras var det premiär för Även de 
döda har ett namn, en film om den 
humanitärt inriktade barnläkaren 
Henry Ascher och hans engage-
mang i Ship to Gaza. Nu har kul-

turförvaltningen i Göteborg beslutat att 
detta är en film som bör ses av stadens 
skolbarn. Judar har protesterat, det har 
blivit diskussion, allt är så välbekant. 
Vi ska inte blanda ihop staten Israel 
med judar, skriver Göteborgs-Postens 
kulturchef Ingrid Norrman (24/9). Det 
är en sliten fras, och den avslöjar att 
Norrman inte kan ha lyssnat på filmen 
särskilt noga.

Hade hon gjort det så hade hon, hop-
pas jag, inte varit så nonchalant. Som 
om det inte fanns något anmärknings-
värt i det filmen gör. Att dela in judar i 
två sorter. De som är ok, och så de an-
dra. De vi kan tolerera, och så de där. 
De oacceptabla. ”Det finns två sorters 
judar: de som på grund av sina hemska 
erfarenheter säger ‘Det här ska aldrig 
hända oss igen’, och de som på grund 
av sina hemska erfarenheter säger ‘Det här ska aldrig hända någon igen’.” 
Så sägs det i filmen. 

Förföljelsen av judar och Förintelsen behandlas som en probersten. Den 
har verkligen skiljt agnarna från vetet. De goda judarna har dragit den rätta 
lärdomen ur prövningen. De dåliga hejar på Israel, som indirekt alltså sägs 
syssla med en ny förintelse. Israel är den fond 
mot bakgrund av vilken varje jude döms. 

I DEN KRISTNA fantasin konverterade de goda ju-
darna och blev kristna, medan de som förblev 
judar var dåliga. I upplysningens spår blev de 
goda judarna upplysta och moderna, medan 
de dåliga förblev vid det gamla. Uppdelningen 
i goda och dåliga är i sig inte något nytt. Men 
märkligt nog känns mönstret inte igen, trots att 
det är ett uråldrigt sätt att tänka om judarna. 

Det är den dåliga identiteten som är grundan-
tagandet, och misstanken finns och har alltid 
funnits att de goda inte hade blivit goda på riktigt 
utan endast bar goda förklädnader. Exemplen är 
otaliga. I Spanien på 1500-talet följde inkvisitionen, och i Polen efter 1967 
utrensningen av även de mest partitrogna kommunisterna. De var ju trots 
allt ”sionister”. 

Uppdelningen god/dålig är använd-
bar när det gäller judar men används 
ofta om andra grupper också. På Flas-
hback får vi som vanligt de oförblom-
merade sanningarna om hur folk är:

”Det finns två sorters judar: snälla 
trevliga och de som är riktiga svin. 
Många svenska judar är snälla och trev-
liga. Har flera i min bekantskapskrets. 
Men många (framför allt israeler) är 
riktiga rövhål: arroganta, lögnaktiga 
och egocentrerade.”

”Well det finns två sorters ’blattar’, 
den goda blatten och den onda blatten.”

”Det finns två olika sorters jugoslaver, 
nämligen de som är GÄSTARBETARE 
och de som är GANGSTRAR.”

”Det finns två olika sorters invand-
rare: invandrare som beter sig som 
människor och invandrare som beter 
sig som babianer (värre än det)”

SÅ PRIMITIVT RESONERAR vi i allmänhet inte 
på våra kultursidor, vid våra demonstra-
tioner, i filmer som vi visar i skolorna. 

Men i fråga om antisemitism ligger nivån nära botten. Och om den kriti-
serade själv är jude (som Dror Feiler, den som i filmen talar om två sorters 
judar, är), ja då avfärdas kritiken per automatik. En jude kan väl inte anklagas 
för antisemitism. (En kvinna kan inte vara sexistisk? En invandrare kan inte 
rösta på Sverigedemokraterna?)

Samtidigt så anammas gärna ett underdog-
perspektiv för att avvärja kritik. Den dessvärre 
nyligen bortgångne Henning Mankell skrev 23/9 
i Göteborgs-Posten att ”alla känner vi till det gi-
gantiska tolkningsföreträde de proisraeliska kraf-
terna inte minst genom media har. En film om 
Henry Ascher kan genast kontras med tio filmer 
om ‘den israeliska rättfärdigheten’.” 

Jag skulle bra gärna vilja veta vilka alla dessa 
filmer är. Finns det ens en enda svensk film som 
demonstrerar ”israelisk rättfärdighet”? Diskus-
sionen hade mått bra av lite mindre fantasi, kli-
chéer och slappa antaganden. Och av att delta-
garna ställt större krav på sig själva i fråga om 
intellektuell hederlighet och skärpa. Fördomar 

bekämpas inte av fördomar.
Charlotte Wiberg

Fri skribent och filmvetare

Med Henry Ascher, Henning Mankell, Matthias Gardell, Dror Feiler, 
Maria-Pia Boëthius, Pnina Feiler, Hannah Ascher, Aron Ascher, m.fl.

STOCKHOLM Zita GÖTEBORG Hagabion 
MALMÖ Nya Panora UMEÅ Folkets Bio Väven 
VÄSTERÅS Elektra UPPSALA Fyrisbiografen
Övriga orter se www.folketsbio.se

www.folketsbio.se

en film om Henry Ascher

Biopremiär 8 maj

av Bo Harringer

2010 försöker Ship to Gaza bryta Israels blockad mot Gaza. 
På internationellt vatten attackeras flottiljen av israeliska soldater 
och nio personer dödas. Nio anonyma personer. 
Med på resan är den svenska barnläkaren Henry Ascher, son till 
judiska föräldrar som kom till Sverige som flyktingar undan nazismen.
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I Ship to Gaza-filmen Även de döda har ett namn delas judar upp i 
två sorter. De goda och de dåliga. De vi kan tolerera och de oaccep-
tabla. Det är en primitiv och farlig tankefigur. Och den anknyter till 
en historisk tradition, skriver Charlotte Wiberg. 

”Två sorters judar”

”Israel är den fond 
mot bakgrund av 
vilken varje jude 

döms.”
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Få diskussioner om rasism förs idag utan 
att retoriska grepp av typen ”hade det 
gällt judar så hade reaktionerna sett an-
norlunda ut” eller ”byt ut X, Y, Z mot 
judar”. Därigenom frammanas en bild 

av ett samhällsklimat där judar i motsats till andra 
utsatta kategorier alltid omhuldas och skyddas 
och där antisemitismen i motsats till andra ra-
sismer är bannlyst och, om den mot förmodan 
någonsin skulle visa sig, ständigt möter ett uni-
sont och kraftfullt motstånd.

Denna verklighetsbild är lika falsk som obe-
haglig. Den vilar på problematiska och inte sällan 
antisemitiskt anstrukna föreställningar om judar 
som en enhetlig, privilegierad och mäktig grupp, 
och mynnar ibland ut i en irritation och ilska som 
tycks stegras av det blotta faktum att antisemi-
tism alls ges uppmärksamhet eller möter protes-
ter. Vi såg tydliga exempel på detta senast i vintras 
då vissa debattörer föreföll uppröras mer av att 
polisen temporärt förstärkte skyddet vid judiska 
institutioner i Sverige än att judar mördades i ter-
rordåd i Danmark och andra europeiska länder.

 I en tid när motstånd mot gruppfientlighet i 
alla dess former borde vara en central uppgift för 
alla som värnar det demokratiska samhället är 
”antirasism” tyvärr ofta ett stridsrop för dem som 
tycks ha litet emot rasism så länge den riktas mot 
”rätt” grupp. Dessbättre accepteras dock i regel 
inte opinioner som är blinda för eller ser mellan 
fingrarna på rasismen mot muslimer, svarta eller 
romer som antirasister i den bredare samhällsde-
batten. Men alltför ofta kan de som blundar för 
judehat eller till och med ser antisemitismen som 
förenlig med en antirasistisk hållning framträda 
och godkännas som representanter för den anti-
rasistiska rörelsen i Sverige. Under senare tid har 
vi sett flera nedslående exempel på detta.

”SATANISKA JUDAR”
Varje år arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna, 
en mötesplats där civilsamhälle, akademiker, po-
litiker och myndigheter kommer samman för att 
stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Bland 
arrangörerna återfinns t ex Svenska kyrkan, Fon-
den för mänskliga rättigheter, Föreningen Ord-
front, Diakonia, Raoul Wallenberg Institutet vid 
Lunds universitet och Institutionen för globala 
studier vid Göteborgs universitet.

På MR-dagarna 2015, som äger rum i Gö-
teborg 9-10 november – alltså på 77-årsdagen 
av novemberpogromen 1938 – utgör kampen 
mot rasism ett huvudtema. ”Under Mänskliga 
Rättighetsdagarna 2015 kommer vi att granska 
rasismen och den strukturella diskrimineringen 
i Sverige och världen samt diskutera idéer och 
metoder för hur vi kan motverka detta”, utlovar 
arrangörerna. Det är utmärkt. Men om nu kam-
pen mot rasismen är så viktig, varför utsåg man 
då en person som gjort antisemitiska uttalanden 
att leda arrangemanget?

Till konferencier för MR-dagarna utsågs 
Nabila Abdul Fattah, även känd som rapartis-
ten Nabila. I en av sina låtar (Ya hobbi falastin) 
beskriver hon ”judarna” som mäktiga sataniska 
varelser:  ”Satan tog sig in i era hjärnor och sa 
att ni skulle styra”, ”era hjärtan är svarta” rappar 
Nabila (”satan crawled up in your mind and said 
that u ruled”, ”cuz all your hearts are black”). 

I låten framställs ”judarna” även som kollek-
tivt ansvariga för Israels politik: ”vem trodde att 
judarna som själva utsatts för sådana övergrepp 
kunde göra detta mot andra folk” (”whoever 

thought the jews who themselves been so abu-
sed could do this to other people”). Nabila hade 
vid denna tid aldrig tagit avstånd från dessa rader 
och både låten texten var  fortfarande tillgängliga 
på hemsidan nabila.se.

När SKMA och andra riktade kritik mot MR-
dagarna för valet av mötesledare distanserade 
sig Nabila Abdul Fattah från låttexten. På MR-
dagarnas hemsida skrev hon: ”När jag var yngre 
hade jag svårt för att skilja på ett folk och ett lands 
politik. […] Hade låten skrivits i dag hade jag for-
mulerat mig annorlunda.” 

SKMA välkomnade Abdul Fattahs distanse-
ring, men noterade också att budskapets proble-
matik inte kan reduceras till likställandet av judar 
och Israel. (Beskrivningen av hela kategorier av 
människor som sataniska är avhumaniserande 
och har genom historien utgjort ett ledmotiv i ra-
sistisk och antijudisk propaganda). Arrangörerna, 
som påstod sig inte ha känt till låten, förklarade 
att de i och med Abdul Fattahs uttalande hade 
fortsatt förtroende för henne som konferencier. 
(Abdul Fattah meddelade ett par veckor senare 
att hon hoppade av uppdraget, men angav andra 
skäl för detta.)

Endast okunskap kan knappast förklara ar-
rangörernas agerande. Inte osannolikt handlar 
det även om att rasismen i detta fall är av ett slag 
som inte riktigt räknas. Att uttryck eller stöd för 
antisemitism inte anses hamna i konflikt med ett 
antirasistiskt patos visas också av att studieför-
bundet Ibn Rushd accepteras som medarrangör 
av MR-dagarna. Ibn Rushd har – vilket heller inte 
är okänt – vid flera tillfällen varit medarrangör 
av seminarier dit antisemitiska propagandister 
inbjudits som föreläsare.   

Ett annat illustrativt exempel kan hämtas från 
den i antirasistiska miljöer inflytelserika sajten 
”Inte rasist, men…”, som framför allt granskar 
SD:s propaganda. När sajtens redaktör Henrik 
Johansson den 11/12 2014 i ett inlägg på Fa-
cebook uppmärksammade rapparen Dani M:s 
antisemitiska budskap möttes han av en flod av 
inlägg från vanligtvis uppskattande följare som 
ifrågasatte antisemitismen och förbannade kri-
tiken mot Dani M. Johanssons svar är värt att 
citera: ”Hej alla så kallade antirasister som nu 
helt plötsligt är så ‘kritiska’. Ni har inga problem 
att kalla en politiker eller person för rasist när vi 
visar att hen gillat rassesidor, sagt rasistiska och 

Under senare år har antisemitiska yttringar mött tydligare motreaktioner än på länge. 
Men ibland tycks solidariteten med judar som utsatt grupp fortfarande sitta långt inne, 
anmärkningsvärt nog även i delar av den rörelse som betecknar sig som antirasistisk.  
SKMA belyser en oroväckande tendens.

Antirasismens 
        antisemitismproblem
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svepande saker osv. Men nu helt plötsligt duger 
inte mängder av ovanstående information för att 
belägga att en person har problem med sina vär-
deringar? Ni bör se över hur konsekventa ni är i 
er syn på rasism.”

SOLIDARITET – MED VISSA
Just denna dubbla hållning präglade musikfesti-
valen ”Klassfesten” som ägde rum på Slakthuset 
i Stockholm den 29 augusti. Festivalen, som ar-
rangerades av en grupp fackligt aktiva personer, 
sade sig vilja ”sprida budskap om solidaritet, 
kamp, rättvisa och jämlikhet”. Överskottet går 
till en organisation som arbetar med flyktingars 
och migranters rättigheter. Det är lovvärt, men 
solidariteten har sina gränser.

Affischnamnet för ”Klassfesten” var ingen 
mindre än Dani M. Han har, som Samuel Nudel, 
SKMA, Expo och andra uppmärksammat, under 
lång tid spridit antisemitiska konspirationsteorier 
och uttryckt stöd för det högerextremt anstrukna, 
konspiracistiska och antijudiska Partiet De Fria. 
Arrangörerna av ”Klassfesten” uppmärksamma-
des på detta på sin Facebooksida före festivalen 
men raderade kritiska frågor.

Efter att arrangemanget gått av stapeln riktades 
i sociala medier på nytt kritik mot att en festival 
som säger sig vila på antirasistisk grund bjuder 
in och därmed legitimerar en artist som sprider 
judehat och antidemokratiska idéer. På detta sva-
rade initiativtagaren Jenny Bengtsson, ordförande 
i Hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland 
och ledarskribent i ETC, att hon inte såg några 
problem med Dani M:s budskap. Istället angrep 
hon dem som kritiserade inbjudningen: ”Vi ar-
rangerade en festival. Stämningen var väldigt en-
ande. Det som händer nu är splittring.”

I Metro 10/3 2015 skrev Jenny Bengtsson om 
vikten av att aldrig backa när det gäller kampen 
mot Sverigedemokraternas politiska budskap: ”I 
mitt Sverige vinner inte rasismen. Någonsin. Det 
får kosta vad det vill.” Det är uppenbart att prin-
cipen inte gäller rasism mot judar, i alla fall inte 
så länge den kommer från ”rätt” håll.

En liknande hållning tycks prägla TV4. Till 
programmet ”Lyckliga gatan” anlitades återigen 
Dani M. När tv-kanalen fick kritik för detta så 
avvisades denna med olika argument. Bland an-
nat hävdade programchefen Anna Rastner i DN 
23/9 att Dani M ”tagit avstånd från det han har 

sagt och skrivit”. Men det stämmer inte. Till SVT 
25/9 meddelande Dani M tvärtom att han väg-
rade svara på ”huruvida han står fast vid sina 
uttalanden eller vad han menar med dem”. 

TV4 såg heller ingen motsättning mellan att 
anlita en antisemitisk artist och kanalens så kall-
lade ”Nollrasism”. Dani M - som även förmedlar 
antijudiska och konspiracistiska budskap i vissa 
låtar - skulle medverka i programmet ”för att 
han är en av Sveriges mest intressanta rappare”, 
förklarade Rastner.

Mönstret känns igen från rader av liknande 
föregivet antirasistiska arrangemang dit artister 
eller talare som sprider hat mot judar bjudits 
in. Arrangörerna upplyses om gästernas anti-
semitiska budskap och påminns om att judehat 
och antirasism är oförenligt, men kritiken viftas 
bort med att personerna i fråga ”tar avstånd från 
antisemitism” (som om det skulle ha betydelse för 
sakfrågan, som om arrangörerna skulle acceptera 
t ex rasistiska Avpixlat-skribenters bedyranden 
att de ”tar avstånd från rasism”) eller att det hand-
lar om ”kritik av Israel”.

Företeelsen är inte ny. I Sverige har vi sedan 
länge sett exempel på denna typ av argumenta-
tion. Det räcker med att påminna om hur Radio 
Islam på 1980-talet länge ihärdigt försvarades i 
namn av antirasism och, naturligtvis, ”Israelkri-
tik”. Detsamma har gällt konstnären Lars Hillers-
bergs antisemitiska bilder.

ANTISEMITISMEN OSYNLIGGÖRS
Problemet handlar inte bara om en acceptans för 
rasism mot judar så länge den uttrycks från ”rätt” 
håll. En annan delvis annorlunda men besläktad 
aspekt är förminskandet och osynliggörandet av 
antisemitismen. 

Under lång tid har en viss form av antirasistisk 
”analys” sökt göra gällande att judehatet inte läng-
re utgör något större problem utan har ”ersatts” 
av muslimfientlighet, trots att antisemitismen 
fortsatt är ett allvarligt problem och existerar 
parallellt med och ibland oberoende av andra 
rasismer. Det tycks som om detta synsätt haft ett 
visst inflytande.

På senare tid har vi sett uppmärksammade 
belysningar av och kampanjer mot rasism där 
initiativtagarna varit måna om att spegla skilda 
former gruppfientlighet och ge röst åt olika utsat-
ta kategorier. Ett exempel är antologin Rasismen i 

Sverige. Nyckeltexter 2010-2014, som mötte stor 
uppskattning när den utkom på Natur & Kultur 
2014. I den diskuteras i över 30 texter den sam-
tida rasismens olika uttrycksformer, däribland 
främlingsfientlighet, islamofobi och antiziganism. 
Men om antisemitismen är det tyst.  

Ett annat exempel är Nöjesguidens stort upp-
slagna antirasistiska kampanj #Hatet, som lanse-
rades i slutet av augusti 2015. ”Det finns de som 
menar att rasismen inte existerar i Sverige. Därför 
lämnar vi över vår plattform till några av de som 
faktiskt vet”, skrev tidningens nya chefredaktör 
Jenny Nordlander. I filmer och texter redovisar 
ett stort antal personer med olika bakgrund egna 
och andras erfarenheter av näthat och sexism, av 
afrofobi, islamofobi och antiziganism. 

Återigen handlar det om ett berömvärt initiativ. 
Men i Nöjesguidens ”plattform” ryms inga judiska 
röster (även andra saknas, t.ex. samiska). Inte hel-
ler förekommer några filmer eller texter om anti-
semitism. (I Nordegren & Epstein i P1 31/8 be-
klagade Nordlander att antisemitismen fallit bort 
och menade att man försökt men inte lyckats hitta 
någon judisk person som kunde medverka.)

I enskilda fall kan det säkert handla om okun-
skap, men problemet går djupare än så och avspeg-
lar ett strukturellt problem inom antirasismen. En 
antirasism som aktivt exkluderar eller är tyst om 
vissa former av rasism är ingen antirasism. Och en 
antirasism som dessutom accepterar och legitime-
rar somliga typer av rasism är ett symptom på det 
problem den påstår sig bekämpa.

SKMA
Artikeln utgör en något omarbetad version av 

en text som publicerades på SKMA:s blogg den 
1/9 2015.

Antirasismens 
        antisemitismproblem
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Damaskusaffären 1840

I maj 1840 sände Heinrich Heine 
från Paris en det plågade förnuf-
tets suck till Augsburger Allge-
meine Zeitungs läsare. I Europa, 
skrev han, är det utan tvekan ”bara 

i dikter och romaner som det talas om 
de där häxorna, varulvarna och judarna 
som behöver blod från fromma kristna 
barn för sin satanistiska ritual”. Här 
tjänade sedan länge förfädernas ”förfä-
rande naiva sägner” som underhållning 
för den upplyste. Men i ”Österlandet” 
återuppväcker man nu dessa förskräck-
liga legender, skrev Heine. Under tortyr 
hade man pressat  judar att säga att det 
”behövdes en del kristet blod till pesach-
firandet” så att det ”torra påskbrödet” 
kunde ”doppas” i det. 

Bakgrunden var en nyhet som kom 
från Damaskus. Där hade den sardiske 
kapucinermunken Tommaso da Calang-
iano och hans tjänare Ibrahim Amara 
försvunnit den 5 februari. Prästen, som 
verkat i Damaskus i mer än tre decen-
nier och var känd som vaccinationslä-
kare, skulle senast ha iakttagits i stadens 
judiska kvarter. Misstankarna riktades 
omedelbart mot dess invånare. Ett rykte 
om rituell slakt började cirkulera. Mob-
ben angrep judiska församlingar långt 
utanför Damaskus. 

En i europeisk historia välkänd upp-
trappning hotade. Det var inte så mycket 
muslimer som kristna och europeiska 
diplomater i Damaskus som bidrog till 
detta: det var framför allt de som styrde 
händelseutvecklingen och som framkal-
lade en katastrof för judarna. 

Mellanösterns katoliker stod under 
Frankrikes beskydd, och därför lade sig 

den franske konsuln greve Benoît de 
Ratti-Menton i utredningen. Han upp-
fattade munkens försvinnande som ett 
angrepp på den franska nationen - och 
var övertygad om att fader Tommaso 
fallit offer för en hemlig judisk kanni-
balistisk rit. 

Utan ingreppet från diplomaten och 
dennes omgivning hade kanske de os-
manska myndigheterna låtit saken bero, 
särskilt som judarna togs i beskydd av 
stadens muslimske polischef. Men 
Ratti-Menton hade guvernören Sherif 
Pasha på sin sida. Så följde massarreste-
ringar, under vars höjdpunkt mer än 60 
judiska barn togs som gisslan. Spioner 
sattes i arbete och judiska hem genom-
söktes. Men varken munken eller den-
nes tjänare hittades. Däremot fann man 
något annat: man hittade benrester och 
sönderrivna tygbitar i avloppsvattnet - 
och påstod att de tillhörde de saknade. 

Några bevis fanns inte. Men Ratti-
Menton fick det han ville. Flera judar 
”erkände” under tortyr att munken 
”skäktats” av församlingsmedlemmar. 
Namn på rabbiner, bankirer och köp-
män uppgavs. En lärd jude konverterade 
till islam för att rädda sitt liv. Tillsam-
mans med andra tvingades han över-
sätta Talmud till arabiska och anföra 
teologiska bevis på judarnas fientliga 
inställning. 

Många judar överlevde inte tortyren, 
däribland ett vittne som observerat 
munken utanför det judiska kvarteret. 
Andra upplysningar, som den om en 
konflikt i vilken munken skulle ha varit 
indragen, undanhölls. De passade helt 
enkelt inte in i bilden. 

Ändå nådde inte Ratti-Menton sitt 
mål. Utan att vila - det var som en re-
gelrätt besatthet - letade han efter flas-
korna med ”kristet blod” som de judiska 
mördarna enligt honom måste ha fyllt. 
Naturligtvis hittade han ingenting och 
kapucinermunkens och dennes tjäna-
res öde förblev ouppklarat, och är så än 
idag. 

VIDSTRÄCKTA KONSEKVENSER
Men judarnas situation förändrades 
i hela Levanten, det område vid östra 
Medelhavet som stod under osmanskt 
styre och där judar sedan förislamisk 
tid utgjort en integrerad del av samhäl-
let. Plötsligt verkade olösta brott ha fått 
en förklaring: I Smyrna och på Rhodos 

Så nådde europeisk antisemitism Mellanöstern

Bild på fader Tommaso och hans tjänare 
från tiden för Damaskusaffären. Wikimedia 
Commons.

Anklagelser om ri-
tualmord i Damas-
kus 1840 ledde 
till förföljelser av 
judar i Levanten 
och bidrog till att 
europeiska kristna 
antisemitiska bil-
der gavs spriding 
i Mellanöstern. 
Affären ledde 
även till interna-
tionella politiska 
förvecklingar och 
markerar den ju-
diska diplomatins 
begynnelse. Da-
maskusaffären är 
inte bara en viktig 
historisk händelse, 
beskyllningarna 
från 1840 ekar än 
idag, skriver den 
tyske historikern 
Volker Weiss. 
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framkastades anklagelser om ritu-
almord, och uppror och övergrepp 
blev följden. Även i Beirut vågade 
judar knappt visa sig ute på gatorna.

Via fransk press nådde  under-
rättelserna Europa där de vidare-
förmedlades från land till land som 
ett blodigt spektakel från Orienten. 
Eftersom tidningar kopierade var-
andras internationella nyhetsartik-
lar kom den negativa ton som domi-
nerade i den franska pressen snabbt 
att prägla den europeiska debatten. 
För att åskådliggöra förhållandena 
i ”Orienten” lade tidningarna stor 
vikt vid beskrivningarna av för-
hörsmetoderna. Blodisande detaljer 
- om hur människor klämdes, piska-
des, brändes och utsattes för andra 
plågor - möjliggjorde för läsarna att 
uppröras lika mycket över ”judarna” 
som ”turkarna”. Framför allt var det 
monarkistiska och katolska medier 
som betjänade publikens sensa-
tionslystnad. 

I Europa var blodsanklagelserna 
mot judar bekanta sedan medelti-
den. Här visste judarna att beskyll-
ningen kunde utvecklas till en fråga 
om liv eller död: I Damaskus stod 
än en gång hela judenheten under 
misstanke. Judiska tidningar försök-
te därför motverka att affären blev 
till en omfattande mediahändelse. 

I den reforminriktade  Allge-
meinen Zeitung des Judentums 
uppmanade Ludwig Philippson till 
solidaritet med Damaskus judar. 
Och i Leipziger Zeitung publice-
rade Leopold Zunz, som ledde det 

judiska lärarseminariet i Berlin, sin 
berömda text Wort zur Abwehr [Ett 
genmäle].

Han upprördes framför allt över 
fabrikationen av förfalskade Tal-
mudcitat. Med skärpa angrep han 
en anonym kristen skribent som 
under pseudonymen ”Professor 
von der Saale” intygat att åtmins-
tone andemeningen i de falska 
passagerna kunde vara riktig. När 
kristna misstänks, invände Zunz il-
sket, skulle ingen komma på tanken 
att översätta hela deras kanon av he-
liga texter ”till arabiska eller saxiska”. 
Om en jude mördades var det ingen 
som krävde att ”de kristnas gator” 
skulle spärras av, att ”barnen skulle 
tas ifrån dem och ledare torteras”. 

Zunz visste att orsaken endast var 
de europeiska imperiernas makt. De 
”kristna förordningarnas” förmåga 
att övertyga berodde endast ”på 
slagskeppen”, sammanfattade han 
nyktert. Judarna saknade allt detta, 
för dem återstod ”endast att argu-
mentera det rättfärdiga i sin sak”. 

JUDISK DIPLOMATI
Affären markerar samtidigt den 
judiska diplomatins begynnelse. 
Medan de tyska judarna förlitade 
sig på argumentens styrka tog de-
ras trosfränder i andra länder yt-
terligare ett steg. I Frankrike och 
England var judarnas rättsliga och 
samhälleliga ställning bättre och där 
skedde en politisk organisering av 
försvaret. Medel samlades in från 
hela Europa och motåtgärder sam-

ordnades. Till och med från USA 
rapporterades om demonstrationer 
och protestskrivelser. 

Petitioner skickades även till 
bankhuset Rothschild; en stöd-
kampanj började skönjas. Den brit-
tiske magnaten Moses Montefiore 
och den franske juristen Adolphe 
Crémieux upprördes till den grad 
av nyheterna att de i början av au-
gusti reste till Alexandria i Egypten 
med en judisk delegation. Initiativet 
saknade motstycke i judisk historia. 

Krisen ledde till internationella 
politiska förvecklingar. När den 
franske konsuln Ratti-Menton och 
guvernören i Damaskus, Sherif 
Pasha, framkastade sina monst-
ruösa beskyllningar var nämligen 
Syrien en provins som styrdes av en 
regering anförd av Egyptens illojale 
osmanske härskare Muhammed Ali. 
Från Alexandria hade denne utma-
nat sultanens centralmakt i Istanbul. 
Frankrike gav honom understöd, 
vilket gynnade den kristna minori-
teten i Syrien och gav den franske 
konsuln betydande makt. På så 
sätt drogs Damaskus judar in i en 
av européerna underblåst kris i det 
osmanska riket.

Konflikten fick näring inte minst 
av en egenart i den osmanska rätts-
ordningen: milletsystemet. Sedan 
1400-talet reglerade det ärenden 
som rörde de icke-muslimska grup-
perna. I jämförelse med det med-
eltida och tidigmoderna Europa 
- ”den stora tortyrkammaren”, som 
judarna kallade det - var systemet 

närapå förebildligt: det gav dem 
skydd och erbjöd ett omfattande 
självstyre. Förvisso diskriminera-
des kristna och judar i förhållande 
till muslimer, men de kunde vända 
sig direkt till makthavarna och nå de 
högsta befattningar.

KONKURRENS OCH UTSATTHET
Under 1800-talet, om inte tidigare, 
visade sig dock milletsystemets 
baksidor. Samtidigt som medbor-
garskapstanken bredde ut sig i Eu-
ropa, så fortsatte i det osmanska ri-
ket de olika religiösa grupperna att, 
oberoende av varandra, ha kontakt 
och förhandla med makten. Endast 
grupptillhörigheten säkrade den 
enskilde individens existens, och i 
den sköra proportionella represen-
tationens kulisser stred tvångsge-
menskaperna förbittrat om infly-
tande. Istället för stabilitet skapade 
systemet fiendskap: Alla lurpassade 
på varandras svagheter. I oklara fall 
ställdes hela grupper till ansvar. 

Judarna var inte de enda som 
föll offer för sådana motsättningar: 
1860, tjugo år efter Damaskusaf-
fären, raserade muslimer stadens 
kristna kvarter. Spår av milletsyste-
met sätter ännu idag sin prägel på 
konflikterna i regionen.

Anklagelsen från 1840 bar dess-
utom omisskännliga spår av en 
konflikt som rörde ekonomisk kon-
kurrens och som löpte längs etnisk-
religiösa linjer. I Damaskus fanns 
kristna, judiska och muslimska 
handelsmän. Genom sitt läge längs 

Så nådde europeisk antisemitism Mellanöstern

Judisk familj i Damaskus, kring sekelskiftet 1900. Wikimedia Com-
mons.



8 svenska
kommittén

mot
antisemitism

med Sidenvägen hade staden sedan 
århundraden varit en viktig han-
delsplats mellan öst och väst. Men 
genom den europeiska sjöfartshan-
deln hamnade den i skuggan av det 
lägligare belägna Beirut, och dess 
betydelse försvagades. 

I denna situation klarade sig i 
synnerhet kristna och judisk han-
delshus bättre, med deras tätare 
förbindelser med Europa, men i och 
med den allt skarpare konkurrensen 
kom de allt oftare i konflikt. Det var 
således ingen tillfällighet att med-
lemmar ur de mest inflytelserika 
judiska köpmannafamiljerna snart 
stod i centrum för anklagelserna. 

En av de anklagade, Isaac Picci-
otto, kunde uppvisa ett solitt alibi 
för tidpunkten för försvinnandet: 
han hade deltagit i en fest hos en 
muslimsk köpman. Det var också 
Picciotto som slutligen fick affären 
att byta riktning. Som österrikisk 
medborgare erhöll han privilegiet 
att hållas fången på det habsburgska 
konsulatet. Där riskerade han ingen 
tortyr - utan kunde gå på offensi-
ven. Framför allt hjälptes han av 
det internationella anseende hans 
familj åtnjöt. Släktingar till honom 
verkade som honorärkonsuler vid 
bland andra de svenska, holländska 
och preussiska beskickningarna; en 
farbror till Picciotto var habsburgsk 
konsul i Aleppo. Dessa förbindelser 
gav löfte om beskydd. 

Den unge köpmannens oväntade 
självförtroende fick Ratti-Menton 
ur gängorna, inte minst efter att den 
österrikiske konsuln, Caspar Merla-
to, gått på konfrontationskurs med 
sina franska kollegor och ifrågasatt 
anklagelsen. Merlato informerade 
sina överordnade i Alexandria om 
de franska kollegornas hållning och 
rapporterade om de grymma för-

hörsmetoderna. Rapporten nådde 
till sist den franska pressen, och 
även Heine tog upp den. 

SKANDAL I PARIS
Affären växte nu i allt vidare cirk-
lar. Och under tiden hamnade även 
Merlato i åklagarens sikte: rykten 
kom i svang om att katoliken i själva 
verket var jude. Till slut vände sig 
den österrikiske generalkonsuln i 
Alexandria till baronen James de 
Rothschild, som tillvaratog Habs-
burgs intressen i Paris, och bad 
honom informera den franska re-
geringen om deras företrädares 
olämpliga agerande. Han under-
stöddes av sin preussiske kollega i 
Beirut, som också fann anklagelsen 
absurd. 

Som en följd av internationella 
påtryckningar och uppvaktningen 
från den europeiska judiska delega-
tionen agerade slutligen de osman-
ska och egyptiska myndigheterna. 
I augusti beslutade den syriske 
guvernören i Alexandria, Muham-
med Ali, att de sista fångarna skulle 
friges.

Paris riskerade en skandal. Den 
franske konsulns plan, att på judar-
nas bekostnad stärka kristenheten 
i Damaskus och i förbund med 
Muhammed Ali utvidga Frankrikes 
inflytande i Levanten, hade gått om 
intet. Muhammed Alis växande 
makt hade tvingat ut den gamla 
antifranska koalitionen med Stor-
britannien, Ryssland, Preussen och 
Österrike på scenen. De intervene-
rade till förmån för den osmanska 
centralmakten. Frankrike tvinga-
des ge upp sina ambitioner. Det 
blev ett utrikespolitiskt bakslag, 
som Frankrike sökte kompensera 
med territoriella anspråk gentemot 
Tyska förbundet: på Mellanöstern- 

och Damaskuskriserna följde Rhen-
krisen 1841. 

Även om den idag allmänt har 
fallit i glömska så är Damaskusaf-
fären en av 1800-talets avgörande 
händelser. Den fogar samman 
nästan alla dåtida negativa utveck-
lingstendenser till en bild som hot-
fullt pekar mot framtiden: religiösa 
motsättningar, imperialistisk politik 
och ekonomiska intressen utlöste 
folkliga känslostormar som riktades 
mot judarna. 

För det första misslyckades den 
europeiska diplomatin, istället kom 
judar att på ett gränsöverskridande 
sätt själva värna sina intressen. Af-
fären gav viktiga impulser till den 
judiska självorganiseringen, från bil-
dandet av  Alliance Israélite Univer-
selle i Frankrike 1860 till försvaret 
av judars rättigheter, ända till den 
tidiga sionismen. Och den gjorde de 
europeiska judarna medvetna om 
de orientaliska judarnas belägenhet.  

HATET EKAR ÄN IDAG
Men Heines förhoppning, att blods-
anklagelsen mot judarna slutgiltigt 
skulle förvisas till sagornas värld, 
kom inte att infrias under de påföl-
jande decennierna. Under 1800-ta-
let ägde ytterligare 40 ritualmords-
rättegångar mot judar rum, mer 
än en fjärdedel av dem i de tyska 
staterna. Och Damaskusprocessen 
fortsatte att hemsöka sinnena. 

Friedrich Wilhelm Ghillany, pro-
fessor i Nürnberg, publicerade 1842 
sitt omfångsrika verk Die Mensche-
nopfer der alten Hebräer [De gamla 
hebréernas människooffer]. I hem-
lighet, skrev han, fördes inom ju-
dendomen en förmosaisk offerkult 
vidare - detta stod visserligen i strid 
med alla religiösa lagar, men genom 
påståendet om en hemlig praxis så 

kunde varje teologisk invändning 
avvisas redan på förhand. 

Även i Frankrike ansåg motstån-
darna till judarnas jämställdhet att 
affären givit dem rätt. Gougenot 
des Mousseaux, som orubbligt för-
fäktade ett katolskt kungadöme, 
publicerade 1869 en bok om Da-
maskusaffären som inkluderade de 
antisemitiska konspirationsteorier-
nas alla grundelement. Texten fann 
så småningom sina läsare även i 
Tyskland. 1921 översattes den av Al-
fred Rosenberg, som senare blev den 
nazistiska rörelsens ”chefsideolog”. 

De mest dramatiska följdverk-
ningarna hade affären emellertid 
i Mellanöstern. Genom intrigerna 
1840 spreds där den kristna jude-
fientlighetens stereotyper. Som his-
toriker har visat återspeglade dessa 
med endast marginella avvikelser 
de beskyllningar som låg till grund 
för de medeltida ritualmordspro-
cesserna i Europa. Jerusalemhisto-
rikern Jonathan Frankel betraktar 
därför inte affären som början på 
en tradition utan som dess återupp-
livande. Så sent som på 1980-talet 
publicerade den syriske försvars-
ministern Mustafa Tlas en bok 
som upprepade blodsanklagelsen 
från Damaskus, och myten om den 
”judiska blodtörsten” omhuldas än 
idag i regionen. Så ekar beskyllning-
arna från 1840 in i vår tid - det må 
sedan vara i Hamas antisemitiska 
hets eller, som nyligen, i ”Islamiska 
statens” hatpropaganda. 

Volker Weiss
Artikeln publicerades ursprungligen 

i Die Zeit, nr. 31, 2015. SKMA 
tackar Volker Weiss för tillståndet 
att publicera texten. Översättning: 

Henrik Bachner och Stéphane 
Bruchfeld.

Syriens tidigare 
försvarsminister 
Mustafa Tlas gav på 
1980-talet ut boken 
”The Matzah of Zion”, 
som spred myten om 
judiska ritualmord.  

Propaganda om judiska ritualmord i Hizbollahs tv-kanal Al Manar 2003 (skärmbild).
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Frågan om antisemitism bland europeiska muslimer är en 
av de mest känsliga idag. Samtidigt som antisemitismen 
ännu är starkast i vissa central- och östeuropeiska länder, 
med liten muslimsk befolkning, är den i Västeuropa sorg-
ligt framträdande i vissa huvudsakligen muslimska miljöer. 

Men trots det, och de attacker mot judar för att de är judar, mot kosher-
butiker, judiska begravningsplatser och synagogor, som genomförts av 
jihadistiskt inspirerade våldsverkare på senare år, i till exempel Frank-
rike och Belgien, framställs fortfarande nazister som det största hotet 
mot europeiska judar. 

Det finns ingen anledning att förminska det nazistiska och högerex-
trema hotet mot judar i Europa av idag, men lika lite att förminska eller 
förneka det hot mot judar som numera kommer från vissa muslimska 
miljöer.

För många migranter är religiös identitet särskilt 
viktig. De kan ha förlorat kontakten med sitt el-
ler familjens tidigare hemland, alltså förlorat den 
delen av sin identitet, utan att för den delen känna 
sig fullt ut accepterade i det nya hemlandet. Lös-
ningen på identitetsproblemet blir då gärna att fästa 
större vikt vid den religiösa identiteten, som inte tar 
någon hänsyn till din etniska identitet eller sociala 
ställning. 

Det är antagligen en viktig orsak till att det i flera 
fall tycks som om den yngre generationen är mera 
religiös än deras föräldrar. För föräldrarna var islam 
någonting de växte upp med i en miljö som helt präglades av religionen, 
medan de som kommer till Europa som mycket unga, eller föds här, 
måste göra ett aktivt val att gå in i religionen. Detta gör att vissa kan 
vara tämligen lättmanipulerade av personer som utnyttjar religionen 
för politiska syften, eller till att sprida hat.

Enligt en vanlig uppfattning i svensk antirasistisk debatt har hatet 
mot islam och muslimer idag ersatt antisemitismen. Men det stäm-
mer inte, av flera skäl. Dels är det för många rasister judar som är 
ytterst ansvariga för invandringen av muslimer, i en strävan att skapa 
mångkultur som skall bryta ner den europeiska kulturen. Judehat och 
muslimhat konvergerar alltså, i den högerextrema diskursens kon-
spirationsteorier. 

Dels finns alldeles för stora skillnader för att jämställa dessa två mer 
eller mindre sammanhängande system av attityder och åsikter. Anti-
semitismen är så mycket äldre, så mycket mera utvecklad och dess-
utom sammankopplad med andra ideologiska föreställningar, särskilt 
högerextrema men under senare år också alltmer på vänstersidan, där 
antisionismen inte sällan fungerar som täckmantel för en antisemitism 

som liknar de högerextremas konspiracistiska syn på judarna, frimu-
rarna och så vidare. 

Medan den historiska antisemitismen hade starkt offentligt stöd, 
så möts hatet mot muslimer överlag av motstånd från politiskt 
mainstreamhåll i flertalet europeiska länder. Tvärtom initieras stän-
digt, med varierande framgång, olika kampanjer för att förhindra att 
muslimhatet sprids.

Här har länge funnits en förminskande inställning till det judehat 
som förekommer inom delar av landets muslimska befolkning. Det 
har rakt av förnekats av flera debattörer. När det inte längre går att 
förneka har det istället framhållits hur begränsat det är, och hur mycket 
viktigare majoritetssamhällets rasism är att bekämpa än den som före-
kommer inom en viss minoritet, en minoritet som dessutom betraktas 

som svag, och i sig själv utsatt för rasism.  
Visst är det så att det finns ett utbrett hat och 

förakt mot muslimer i Sverige, som dessutom, iro-
niskt nog, riskerar att förstärkas av vissa antirasis-
tiska attityder. Men inställningen att hatet mot judar 
inom vissa muslimska grupper i Sverige därför är 
att betrakta som en bagatell, som inte också måste 
motarbetas, är i sig föraktfull mot muslimer.

Ytterligare ett problem på hatmarknaden är dess-
utom att det kan förekomma samarbete mellan mera 
”traditionellt” högerextrema etniskt svenska antise-
miter och sådana med muslimsk identitet. Det har 
förekommit flera försök att koppla samman de båda 

hatvarianterna, med Ahmed Ramis mångåriga projekt Radio Islam, 
med dess långa listor över judar, som det mest långvariga och, sorgligt 
nog, mest framgångsrika exemplet. 

Exempelvis föreställningar om judisk makt, judisk rikedom, judisk 
kontroll över massmedier och information, samt tanken att judar bak-
om kulisserna styr, inte sällan i samarbete med Frimurarna, Bilderberg, 
och liknande grupper, som ses som fronter för judiska intressen, är 
utbredda. Konspiracismen utgör ett slags fogyta mellan judehatet bland 
grupper av unga muslimer och det traditionella högerextrema judeha-
tet i Europa, likaväl som med delar av den i Sverige så framträdande 
antisionismen.

Vi kommer inte att få bukt med rasism, förakt och hat i samhället 
genom att välja att blunda för vissa delar av det. Destruktiva attityder av 
det slaget måste bekämpas principiellt och över hela linjen, utan några 
särskilda hänsyn till någon grupp.

Torbjörn Elensky
Författare. Romanen Egendom utkom på Bonniers 2013 och essän 

Italo Calvino. Skönlitteraturen som livsform på H:ströms 2014.

Bekämpa antisemitismen  
utan skygglappar

Gästkrönika av Torbjörn Elensky

»Judehat och 
muslimhat 

konvergerar i den 
högerextrema 

diskursen.«

G Ä S T K R Ö N I K A
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I september 2015 utsågs en 
ny ledare för det brittiska 
socialdemokratiska partiet 
Labour. Valet föll på den 
66-åriga Jeremy Corbyn. 

Han har inte bara gjort sig känd 
för att tillhöra den yttersta vän-
sterkanten inom partiet utan även 
för en rad problematiska uttalan-
den  och för sitt långa samröre 
med såväl judehatare som förin-
telseförnekare. Det senare är dock 
en aspekt som verkar ha fallit bort 
i svenska medier och debatt. Här 
följer därför en påminnelse.

I ETT TAL 2009 sa Corbyn sig vara 
hedrad av att få bjuda in sina ”vän-
ner” från Hizbollah och Hamas 
till det brittiska underhuset. Att 
de båda terrorstämplade organi-
sationerna ständigt sprider grov 
antisemitism och uppmanar till 
mord på judar världen över tycks 
inte bekymra honom. 

När han ifrågasätts för att ha 
kallat Hamas och Hizbollah för 
”vänner” blir han istället förban-
nad. ”Det är tabloid-journalistik 
och det vet du om!”, dundrade han 
i Channel 4 News (13/7 2015). En-
ligt The Telegraph ska Corbyn ha 
accepterat tusentals pund i gåvor 
från organisationer som står hans 
s.k. ”vänner” nära.

Man skulle kunna tro att Cor-
byn gjort det till ett självändamål 

att bjuda in välkända antijudiska 
propagandister till det brittiska un-
derhuset. 2009 bjöds den extreme 
politiske aktivisten Dyab Abou Ja-
hjah in. Tre år tidigare kunde man 
på Abou Jahjahs hemsida urskilja 
retorik nästintill kopierad från de 
mest radikala judehatande rös-
terna. Abou Jahjah hänvisar till det 
antisemitiska falsariet Sion Vises 
Protokoll, hävdar att ”Europa” inte 
tillåter ”fri historisk undersökning 
[…] om Förintelsen”, att de ”politiskt 
korrekta och kulten av Förintelsen 
och jude-dyrkande” har skapat en 
alternativ religion i Europa, och 
att judarna ligger bakom såväl ”de 
AIDS-spridande bögarna” som 
”bluffgaskamrarna”. 

Två år senare var Raed Salah in-
bjuden, en välkänd figur inom de 
antisemitiska miljöerna och ledare 
för den Islamiska Rörelsen i Israel. 
Redan 2001 spred han konspiracis-
tiska teorier om elfte september-at-
tentaten med lögner om att ”4000 
judar” inte dök upp på jobbet. 

Sex år senare, 2007, förmedlade 
Salah klassiska myter om att judar 
mördar icke-judiska barn för att 
använda deras blod till att baka 
bröd. Istället för att ta avstånd 
från Salahs välkända rasism har 
Corbyn hyllat honom som ”en 
extremt bra representant för sitt 
folk” och ”en röst som måste bli 
höd”. 

FÖRRA HÖSTEN TALADE nynazisten 
och  förintelseförnekaren  James 
Thring på ett av Corbyns pro-pa-
lestinska arrangemang i det brittis-
ka underhuset. Thring tog chansen 
att sprida propaganda om hur de 
”judiska vise” kontrollerade världs-
ekonomin. Huvudtalare var Max 
Blumenthal, en person som ofta 
filosoferar om huruvida Islamiska 
Staten och Israel är i maskopi och 
återkommande framställer Israel 
som dagens Nazityskland.

Men det slutar inte där. Cor-
byn har under flera års tid även 
deltagit på möten med en orga-
nisation som drivs av Paul Eisen, 
en välkänd förintelseförnekare 
och antisemit. Pastor Stephen Si-
zer är en annan person man vill 
hålla på avstånd. Han länkar till 
och rekommenderar texter som 
förnekar Förintelsen, citerar ny-
nazister och sprider teorier om 
att judar ligger bakom elfte sep-
tember-attentaten. 2012 gick Cor-
byn ut till försvar för Sizer som 
publicerade vänligheterna på sin 
hemsida. Enligt Corbyn är Sizer 
verkligen ingen antisemit, utan 
en ”välinformerad individ” som 
”står upp mot sionism” och vars 
”utmärkta arbete” han beundrar.

CORBYN HAR ÄVEN medverkat i en rad 
andra grumliga sammanhang. Den 
statligt finansierade ryska nyhets-

kanalen Russia Today har försökt 
etablera sig som en ”alternativ” 
medieröst. Syftet är att försvara 
den ryska regimens intressen 
och attackera dess politiska mot-
ståndare. I utrikesrapporteringen 
är det främst USA och EU som 
svartmålas. Men antisemitismen 
är aldrig långt borta. 

Russia Today använder sig ofta 
av kända konspirationsteoretiker, 
nazister och högerextremister från 
Västeuropa och USA, påstådda ”ex-
perter” får lägga ut texten om det 
dekadenta och kaotiska tillståndet 
i västerländska demokratier. Inter-
vjuade ”auktoriteter” skönmålas, 
t.ex. beskrivs antisemiten Israel 
Shamir som en ”Mellanöstern-ex-
pert”, högerextremisten och konspi-
rationsteoretikern Mark Glenn pre-
senteras som ”journalist”, den f.d. 
ledaren för det (numera nedlagda) 
svenska högerextrema partiet Na-
tionaldemokraterna Marc Abrams-
son ges epitetet ”partiledare” (för 
ett parti tittarna med största san-
nolikhet aldrig hört talas om eller 
får förklarat för sig), antisemiten 
Kevin Barrett blir både ”doktor” 
och ”författare”. 

I likhet med figurer som det 
högerpopulistiska brittiska partiet 
UKIP:s partiledare Nigel Farage har 
Corbyn vid ett flertal tillfällen låtit 
sig intervjuas i kanalen. På sociala 
medier har Corbyn rekommende-

Corbyn och antisemiterna

Brittisk debatt om Corbyns vänskap med extremister och antisemiter.

Brittiska Labours nye partiledare 
Jeremy Corbyn har mött stor upp-
märksamhet i svenska medier och 
debatt. Men få tycks notera hans 
nära kontakter med och ursäkter 
för antisemitiska propagandister. 
Samuel Nudel kompletterar bilden. 
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rat Russia Todays nyhetsrapporte-
ring då den är ”mer objektiv”.

CORBYN HAR ÄVEN samröre med den 
statsägda och hätskt antisemitiska 
iranska kanalen Press TV. Förintel-
seförnekande är legio på kanalen, 
och devisen tycks vara att ingen 
form av judehat är för grov för att 
torgföras och ingen judehatare 
är för galen för att ges utrymme. 
I Press TV får kända antisemiter 
komma till tals, till exempel den f.d. 
KKK-ledaren David Duke, höger-
extremisten Gordon Duff, ansvarig 
för rasistsajten Veterans Today, och 
den franska s.k. ”komikern” och ju-
dehataren Dieudonné.

Alla med någorlunda vettiga 
värderingar och någorlunda kän-
nedom om  Press TV  borde hålla 
dem på armslängds avstånd. Men 
inte Corbyn. Den 3/6 2010 agerade 
han programledare för Press TV:s 
program  Comment.  Där var han 
stand-in för sin ”gode vän” George 
Galloway, som inte bara umgås 
med diktatorer som Bashar al-
Assad, förintelseförnekaren Mah-
moud Ahmadinejad och ledare för 
Hamas, utan även driver teser om 
att ”sionister” beväpnat Al-Qaida, 
”allierat sig med ISIL” och ligger 
bakom högerextremister i Ukraina 
för att locka judar till Israel. 

I Comment får tittare fick ringa 
in och de antisemitiska inslagen 

låter inte vänta på sig: Corbyn fick 
bland annat höra att den amerikan-
ska presidenten Barack Obama är 
en ”israelisk marionett” och brit-
tiska BBC ”sionistiska lögnare”. Hur 
reagerade då Corbyn på detta? Inte 
bara genom att strunta i att markera 
mot den flagranta antisemitismen, 
utan även genom att instämma i 
vissa yttranden och uppmana tit-
tarna att utveckla sina rasistiska och 
konspiracistiska resonemang. 

DET KAN RÄCKA så. Exemplen ovan är 
endast ett urval, och listan skulle 
kunna göras mycket längre. 

Tydligt är att Corbyns agerande 
inte är slumpartat utan följer ett 
medvetet och obehagligt mönster. 
Det är möjligt att han själv inte hy-
ser antijudiska uppfattningar, men 
han har länge haft ett problematiskt 
förhållningssätt till extrema kretsar 
och miljöer inom vilka antisemitis-
men är ständigt närvarande. Hur 
Corbyn kommer att agera som 
partiledare återstår att se, men 
fortsätter han på samma linje som 
tidigare finns en betydande risk för 
att antisemitismen normaliseras i 
brittisk politik. Detta är en aspekt 
av Labours ledarval som även borde 
diskuteras i svenska medier.

I en undersökning gjord av The 
Jewish Chronicle uppgav nästan sju 
av tio brittiska judar att de var oro-
ade över att Corbyn skulle bli par-

tiledare, endast tretton procent an-
såg det vara oproblematiskt. 2014 
noterade den antirasistiska orga-
nisationen CST det högsta antalet 
anmälda antisemitiska incidenter 
någonsin sedan registreringen in-
leddes 1984. I juli 2015 visade mät-
ningarna att antalet antisemitiska 
incidenter ökat med 53 % jämfört 
med samma period året innan. 

 
DOCK HAR CORBYNS förhållande till de 
antisemitiska miljöerna nästan helt 
ignorerats i den svenska mediabe-
vakningen. I ett tio minuter långt 
inslag i Studio ett (11/8 2015) på 
temat ”vem är Jeremy Corbyn” togs 
detta överhuvudtaget inte upp. 

I  Dagens Nyheter  (23/7 2015) 
beskrevs han som en ”kontroversiell 
vänsterman” men hans problema-
tiska relationer uppmärksammades 
inte. Inte heller påtalades dessa as-
pekter i Expressen (12/8 2015) där 
rubriken löd ”Vågar Labour välja Je-
remy Corbyn till partiledare?” och 
där Corbyn beskrevs som en person 
som ”ledde stora antikrigsdemon-
strationer” och har en ”lång historia 
av aktivism … [för] palestiniernas 
rättigheter”. I ETC (5/8 2015) be-
skrev Göran Greider honom som 
en person som ”väcker entusiasm” 
och har ”kämpat för Palestina”.

Martin Holmquist, utrikesredak-
tör på  Fria Tidningar  (14/8 205), 
hyllade oförblommerat Corbyn 

och höll fram just hans ”antirasism” 
som dragplåster: ”Corbyns valmö-
ten drar fulla hus och unga väljare 
lockas av hans antikapitalistiska och 
antirasistiska retorik”. Även hans 
framträdande roll i ”Palestinarörel-
sen” lyftes fram. 

Håkan A Bengtsson skrev i Da-
gens Arena (13/8 2015) att han inte 
ser Corbyn som rätt person att leda 
Labour, men har inget att anföra om 
hans extremism. Bengtsson medde-
lar däremot att det ”är lätt att känna 
sympati för stora delar av Corbyns 
engagemang i fredsrörelsen, för pa-
lestiniernas sak och mot apartheid” 
och att han är ”en god förkämpe för 
mänskliga rättigheter”. 

Corbyn är en person som käm-
par för en närmare relation till Vla-
dimir Putin, låter sig intervjuas av 
den ryska regimens engelskspråkiga 
propagandakanal, som arbetat för 
den iranska regimens judehatande 
megafon, hyllat terroristorganisatio-
ner, återkommande givit antisemiter 
en plattform och legitimerat deras 
budskap. När politiker med detta ba-
gage hyllas som stora antirasister och 
förkämpar för mänskliga rättigheter 
finns anledning att känna viss oro. 

Samuel Nudel
Huvudansvarig för internet- och 

ungdomsprojektet ”Judehatet”. 
Bloggar på  

samuel.nudel.blogspot.se  

Jeremy Corbyn som programledare i iranska Press TV. 
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Vi har tidigare rapporterat om 
SKMA:s stora regeringsstödda ut-
bildningssatsning som ska nå cirka 
400 elever och närmare 100 lärare 
från olika högstadieskolor runt om 

i landet. I skrivande stund har åtta av totalt tolv 
planerade utbildningar genomförts med grupper 
från Malmö i söder till Arvidsjaur i norr. Syftet 
är att ge ökade kunskaper om nazismens förbry-
telser, rasistiska och antidemokratiska idéer samt 

fördjupa förståelsen för demokratiska värderingar. 
I projektet ingår förberedelseseminarier, studieresor till Förintelsens 

platser i Polen samt uppföljande återträffar. Utbildningen leds av guiden 
Ewa Andersson, Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA, samt mig 
själv. På varje resa medföljer även ett antal pedagoger knutna till SKMA.

Innan avfärd till Polen ägnar vi förseminarierna åt att tala om nazismen 
som ideologi, demokrati och diktatur, antisemitismens historia samt hur 
judar, romer, funktionshindrade, homosexuella och andra drabbades av den 
nazityska politiken. I Polen besöker vi de gamla judiska kvarteren i Krakow 
och talar om judiskt liv innan 1939. 

Därefter besöker vi det tidigare gettotområdet i stan, samt gör studiebe-
sök i det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birke-
nau. Dessutom besöker vi Jordanow samt en före detta SD-skola i Rabka. 
Guidade turer varvas med gruppdiskussioner där syftet bland annat är att 

SKMA utbildar

”En utbildning som öppnar ögon och ger verktyg”
SKMA:s utbildningsprojekt motiverar unga att bekämpa antisemitism och rasism. Mathan Ravid rapporterar. 

Petra Gilliusson.

På plats i Polen inleds SKMA:s resa med ett besök i Krakows gamla judiska kvarter, där vi talar om den judiska 
kultur som tidigare fanns i området och som i dag knappt längre är synbar. På bilden syns elever och lärare från 
Sundsvall framför Tempelsynagogan, som i dag är ett museum. 

En röd tråd genom hela SKMA:s utbildning är 
att försöka få en bild av vad som hände under 
Förintelsen genom att ta del av autentiska 
dokument och berättelser från personer som 
levde på den tiden. Här tittar elever från 
Stockholm och Enköping på filmklipp från 
vittnesmål av Jakob Ringart och Livia Fränkel, 
överlevande från Förintelsen. Fotot är taget i 
de gamla judiska kvarteren i Krakow. 

Sundsvallselever läser ur The Book of Names 
under besöket i Auschwitzmuseet. Boken 
innehåller namn på och information om över 
fyra miljoner av Förintelsens cirka sex miljoner 
judiska offer. Informationen har samlats in av 
forskningscentret Yad Vashem i Israel.

Ewa Andersson guidar 
elever och lärare från 
Norrköping på den 
lilla orten Rabka i södra 
Polen. Här upprättade 
den nazistiska regimen 
en SD-skola (Sicherheit-
sdienst) där soldater 
bland annat övade 
skytte på levande mål, 
dvs. judar från trakten. 
På bilden har gruppen 
stannat vid en symbolisk 
judisk begravningsplats. 
Gravstenarna användes 
av nazisterna bland an-
nat för att bygga vägar. 
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belysa Förintelsens olika aktörer – offren, förövarna, åskådarna samt de få 
som gjorde skillnad genom att hjälpa folk i nöd.

Just betydelsen av att handla är något vi återkommer till efter resan. På 
efterseminarierna i Sverige talar vi om mänskliga rättigheter och nutida 
konspirationsteorier, fördomar och hat mot judar, muslimer, romer, homo-
sexuella och andra grupper. Och med utgångspunkt i elevernas egen vardag 
fokuserar vi mycket på vikten av att agera och ta ställning när man ser att 
någon utsätts för hat och diskriminering.

Elevernas utvärderingar har varit väldigt positiva. I nyhetsbrevet mars 
2015 intervjuades Miranda Kalabria från Tågaborgsskolan i Helsingborg, 
som berättade om att utbildningen stärkt hennes vilja och möjlighet att 
engagera sig (se även s. 1 i detta nummer). Petra Gilliusson, lärare på Ha-

gaskolan i Sundsvall, deltog i SKMA:s utbildning i augusti. Och hon lyfter 
fram liknande aspekter: 

”Denna viktiga utbildning skapar nya insikter, kunskaper och perspektiv 
samt ger nödvändiga ‘verktyg’ (starka argument m.m.) att använda framö-
ver – den öppnar ögon och gör skillnad! Jag åkte hem med ett gäng ung-
domar som kommit till insikt om det fasanfulla som skett och som nu är 
fast beslutna att sprida detta vidare och kämpa mot rasism. Det har varit 
ett privilegium att få vara med, och jag önskar att alla svenska ungdomar 
skulle få chansen att delta!”

Ytterligare fyra grupper kommer att genomgå SKMA:s utbildning innan 
projektets slut i början av 2016. Näst på tur är elever och lärare från skolor 
i Strömsunds kommun.

”En utbildning som öppnar ögon och ger verktyg”

Besök i det före detta koncen-
trations- och förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau med 
elever och lärare från Arvid-
sjaur, Luleå och Skellefteå. 

På utbildningens efter-
seminarier i Sverige lig-
ger fokus till stor del på 
elevernas egen vardag och 
nutida utmaningar. På bilden 
diskuterar Mathan Ravid 
med elever från Stockholm 
och Enköping om samtida 
fördomar och rasism, samt 
vikten av att agera när 
någon utsätts för hat och 
diskriminering. FO
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Med Högre stabsofficersutbildningen i Auschwitz

”Det får inte hända igen”

14 svenska
kommittén

mot
antisemitism

Vi står i en glänta intill minnesmo-
numentet i Auschwitz II-Birkenau. 
Vicerektorn vid Försvarshögsko-
lan, Bengt Axelsson, har bett oss 
förenas i en tyst stund till minnet 

av den miljon människor som mördades här. Det 
är högsommar i slutet av juli. Mellan kremato-
riernas ruiner och de återstående barackerna 
växer ängsblommor. Stenarna på monumentet 
för tankarna till en begravningsplats. Lösryckta 
rader av Nelly Sachs fladdrar förbi: ”O dessa 
skorstenar / på Dödens sinnrikt byggda bo-
ningar... / Vem uppfann er och byggde sten för 
sten / en väg åt flyktingar av rök?” (Flykt och för-
vandling, 1961). Det känns som att befinna sig 
vid mänsklighetens återvändsgränd. Här har en 
gräns överträtts för vad som kan göras begripligt. 
”Jag hade inte föreställt mig att det skulle vara så 
stort”, säger någon på vägen tillbaka genom det 
kilometersvida området. ”Det är groteskt”.

På förmiddagen har vi gått med guider genom 
Auschwitz I, huvudlägret som på bara tre år 
utvidgades till över 40 läger och underläger. Vid 
de anonyma montrarna av resväskor, skor, barn-
kläder och bönesjalar infinner sig tacksamheten 
över Primo Levis Är detta en människa? och an-
dra vittnesmål som återger ”lägerfångarna” sina 
namn och historier. Jag tänker på tre-åriga Emilia, 
dotter till ingenjör Aldo Levi från Milano, på Ro-
bert, professorn från Sorbonne, och på Chajim, 
urmakaren från Krakow.

 
JAG RESER TILL Krakow med ett tiotal lärare från 
Försvarshögskolan och sextio officerare från det 
svenska försvaret. Officerarna, födda på 70-talet, 
går en ledarskapsutbildning inriktad på natio-
nella och internationella militära operationer. 
Flera har deltagit i fredsbevarande insatser i 
Kosovo, Afghanistan och Adenviken utanför 
Somalia. Sedan 2008 inleds andra året med ett 
besök i Auschwitz. Initiativet var Hans-Göran 
Olssons, programchef för Högre stabsofficers-
utbildningen och själv överstelöjtnant i amfi-
biekåren:

– Jag ansåg att det var viktigt att blivande che-
fer i Försvarsmakten förstod konsekvenserna 
av att fatta korrekta beslut och när de inte ska 
lyda order. Det sägs ibland ”det händer inte här”. 
Auschwitz är exempel på att det kan hända här. 
Folk från vår del av världen och med samma 
bakgrund genomförde ett av historiens värsta 
brott. Cheferna var välutbildade officerare. Det 
får inte hända igen. Framtidens militära chefer 
måste reflektera över sina befogenheter och kon-
sekvenserna av sina beslut. För mig personligen 
innebar första besöket i Auschwitz en förändring 
av mitt ledarskap och min människosyn, och en 
vilja att utbilda kommande chefer så att de fattar 
rätt beslut.

I år har Jan Fredriksson och Erik Hedlund, 
lärare på utbildningen, lagt in förberedande 
föreläsningar om Wehrmacht och SS, Nürn-
bergrättegångarna, folkmord och brott mot 
mänskligheten. Hela gruppen har besökt Forum 
för levande historia, hört Emerich Roth berätta 
och läst Zygmunt Baumans Auschwitz och det 
moderna samhället. Själv har jag inbjudits att tala 
om Hannah Arendts omdebatterade rapport från 
rättegången mot Adolf Eichmann och hennes 
tankar om ondska. Hos Arendt är den ”absoluta 
ondskan”, som lägren manifesterar, och den ”ba-
nala ondskan”, som värjer sig mot tänkande och 
ansvar, förbundna. I den nazistiska rörelsen fanns 
övertygade antisemiter och sadistiska mördare. 

Men det totalitära samhället hade inte varit möj-
ligt utan alla ”oansvariga medansvariga”; medbor-
gare som kanske inte direkt sympatiserade med 
regimen men som inte heller protesterade. De är 
ondskans banala ansikte.

 
PÅ HÖSTKANTEN BLIR jag bjuden till ”mässen”, För-
svarshögskolans pub. Jag frågar ett par av offi-
cerarna vad besöket i Auschwitz har betytt för 
dem. Fredrik Lindén, major vid Luftvärnsrege-
mentet i Halmstad, svarar i ett mail:

”För mig blev det tydligt att ett samhällssys-
tem som fördelar arbetsuppgifter och ansvar 
mellan många individer gör att den enskilda 
människan lättare kan genomföra moraliskt fel-
aktiga handlingar. Det är enklare att rättfärdiga 
en felaktig, till och med motbjudande, handling 
för sitt samvete om man inte bär det huvudsak-
liga ansvaret, utan enbart ett perifert delansvar. 
Felaktiga beteenden normaliseras och verkar 
inte så felaktiga när ’alla andra’ också bidrar. 
Man kan ’gömma sig’ i mängden. I mitt arbete 
som officer tror jag den insikten kan bidra till att 
i utbildning och arbetsledning betona var och 
ens personliga ansvar för sina handlingar och 
beslut, även för beslutet att inte ingripa mot ett 
felaktigt beteende.”

Ulrika Björk
Lektor i filosofi vid Södertörns högskola.

Som ett led i en ledarskapsut-
bildning vid Försvarshögskolan 
genomförs sedan ett par år stu-
dieresor till Auschwitz. Syftet är 
bland annat att träna officerare 
i att reflektera över sina befo-
genheter och konsekvenserna 
av sina beslut. Ulrika Björk, som 
har undervisat på utbildningen, 
skriver om studieresan 2015.

Besök i Auschwitz-Birkenau
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ELEV- OCH STUDIERESOR
SEPTEMBER-NOVEMBER
Under perioden september-no-
vember genomförs fem studiere-
sor för elever till Krakow, Ausch-
witz och Rabka under ledning av 
Ewa Andersson, Lillemor Bod-
man och Ronny Juhlin. Studie-
resorna samlar ca 150 ungdomar 
och vuxna från Kunskapsakade-
min i Sundsvall, Johannes Hed-
bergs Gymnasium i Helsingborg, 
Alftaskolan i Alfta, Hammarby 
församling och Kärrtorps gym-
nasium.

SEPTEMBER-NOVEMBER
Elevutbildning för högstadieele-
ver: De sjunde och åttonde utbild-
ningarna i det regeringsfinansie-
rade projektet om Förintelsen och 
rasistiska och antidemokratiska 
idéer idag startade i september 
månad med förberedande två-
dagarsseminarier i Sundsvall res-
pektive Norrköping. Ca 45 ung-
domar och lärare från Sundsvall 
samt ca 39 ungdomar och lärare 
från Norrköping deltog i utbild-
ningarna, som fortsatte med stu-
dieresor till Krakow, Auschwitz 
och Rabka. Studieresorna leddes 
av Ewa Andersson, Mathan Ravid 
och Lena Jersenius. Avslutande 
seminarier hölls i oktober månad 
i Sundsvall respektive Norrkö-
ping, då Jonatan Macznik före-
läste om mänskliga rättigheter 
och Mathan Ravid diskuterade 

samtida rasism och fördomar. 
12-19 november genomförs den 
nionde utbildningen i projektet 
för ett 30-tal ungdomar och lä-
rare från olika högstadieskolor i 
Strömsunds kommun.

UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER
JULI-SEPTEMBER
27 juli-8 augusti genomfördes en 
guideutbildning för ett tiotal lära-
re och pedagoger som i framtiden 
ska leda SKMA:s studieresor till 
Förintelsens platser i Östeuropa. 
Under utbildningen besöktes oli-
ka platser i Polen och Tyskland 
kopplade till Nazitysklands brott 
mot judar, romer, funktionshin-
drade och andra grupper. Utbild-
ningen leddes av Lena Jersenius, 
Ewa Andersson och Per Höjeberg. 
11-12 september genomfördes 
ett uppföljande seminarium i 
Stockholm, då bl a idéhistorikern 
Stéphane Bruchfeld föreläste om 
Förintelsens förlopp och konse-
kvenser och idéhistorikern Hen-
rik Bachner om antisemitism.

SEPTEMBER-NOVEMBER
I september-november medver-
kar SKMA vid Skolverkets kon-
ferenser ”Kunskap, öppen dis-
kussion och aktiva insatser – så 
möter vi främlingsfientlighet och 
rasism i skolan”. Konferenserna 
hålls i Helsingborg, Luleå, Sunds-
vall, Karlstad och Örebro. SKMA 
är på plats för att samtala med 

lärare och andra intresserade om 
vår verksamhet, våra olika utbild-
ningsmaterial samt hur man bäst 
lyfter frågor kring antisemitism, 
rasism och fördomar i skolmiljö.

26-29 OKTOBER 
26-29 oktober deltar SKMA:s 
Lena Jersenius i den internatio-
nella konferensen ”Remembrance 
has not matured in us yet …” vid 
Auschwitz-museet i Polen. Lena 
Jersenius ska bl.a. medverka i en 
panel som diskuterar hur man 
bäst undervisar om Förintelsen, 
och presentera SKMA:s studie-
resor till Förintelsens platser.

10 NOVEMBER
10 november arrangerar SKMA 
en konferens i Stockholm om 
samtida antisemitism i Europa. 
Föreläsare är den polske social-
psykologen Michal Bilewicz, den 
franske statsvetaren Jean-Yves 
Camus och den tyske socialpsy-
kologen Andreas Zick. Semina-
riet avslutas med panelsamtal om 
antisemitism i Sverige och om 
hur antisemitism kan motverkas. 

MÖTEN OCH ARRANGEMANG
10 JULI
Den 10 juli representerade 
Samuel Nudel SKMA på SSU:s 
sommarläger i Örebro, där han 
tillsammans med ca 30 deltagare 
diskuterade samtida antisemi-
tism.

19 OKTOBER
Den 19 oktober arrangerade 
SKMA tillsammans med fören-
ingen Judisk kultur i Sverige en 
föreläsning med den amerikanske 
historikern Richard Wolin på te-
mat ”The Socialism of Fools: Re-
flections on the Rise of Left-Wing 
Anti-Semitism”. Föreläsningen 
ägde rum i Stockholm. 

30 OKTOBER
30 oktober medverkar SKMA:s 
Mathan Ravid i Skolverkets 
poddserie om rasism i sko-
lan. Med utgångspunkt i ett 
konkret exempel från skolans 
värld handlar programmet om 
begreppen kunskap, öppen dis-
kussion och aktiva insatser (så 
som rasism ska bemötas enligt 
läroplanerna).

9 NOVEMBER
I samarbete  med Judiska för-
samlingen i Stockholm, För-
eningen Förintelsens överle-
vande och Forum för levande 
historia arrangerar SKMA den 
9 november i Stockholms stora 
synagoga en högtidsstund till 
minne av Novemberpogromen 
1938. Under kvällen delas även 
ELSA-priset ut, SKMA:s årliga 
utmärkelse till personer eller 
grupper som via sociala medier 
eller på annat sätt motverkar 
antisemitism och andra typer 
av fördomar.

Kalendarium

Jossebell AB

MANA RE
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ANNE SEIDEMAN 
VÄLKOMNAR DIG TILL 
EYECENTER 

EyeCenter erbjuder glasögon, 
kontaktlinser, solglasögon och 
Stockholms enda specialavdelning 
för barnglasögon.
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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

STÖDER SKMA
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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
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Talent Insights
är ett verktyg som ger viktiga insikter kring 
beteenden och drivkrafter och belyser vilken 

utvecklingspotential som finns.

Ett verktyg för:
• individutveckling • coachning

• grupputveckling  • medarbetarsamtal

• säljträning • rekrytering

• organisationsutveckling

Utbildning:
IPU utbildar HR-personer och konsulter.

Vi utbildar i små grupper
med två handledare.

www.ipu1973.se

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 an-

tisemitism.
•	 samarbetar med utländska organisationer, universitet och for-

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

andra svenska demokratiska antirasistiska organisationer. Vi sa-
marbetar 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
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