Diskussionsfrågor till Om antisemitism: Orsaker, utveckling, motiv

Kapitel 1: VAD ÄR ANTISEMITISM?
1. Vad är antisemitism?
2. Ibland talar man om tre olika historiska former av antisemitism. Vilka är de?
3. Termen ”antisemitism” är ganska ny. När börjades den användas, av vem/vilka, och
vad var syftet med termen?

Kapitel 2: ANTISEMITISMENS UTTRYCK
1. Antisemitismen har en lång historia. Välj ut fem av de vanligaste stereotyperna och
myterna om judar, och beskriv hur de vuxit fram och ser ut.
2. Myter om att judarna har en oerhörd makt har länge varit centrala i antisemitiskt
tänkande, och är i dag den kanske mest vanliga formen av antisemitism. Påståenden
om att judarna t.ex. styr medier och banker eller konspirerar för att ta över världen är
bl.a. vanliga i antisemitisk propaganda på nätet. Kopplad till sådana påhitt är
förfalskningen Sion vises protokoll, som kallats ”antisemitismens bibel”. Vad är det för
skrift och på vilket sätt har t.ex. nazister använts sig av den historiskt och i dag?
3. Sion vises protokoll är ett exempel på konspirationsteorier om en hemlig
sammansvärjning. Varför tror du/ni det ofta är svårt att övertyga dem som tror på
konspirationsteorier att han eller hon har fel?

Kapitel 3: VARFÖR JUST JUDARNA?
1. Varför har just judar utsatts för hat och förföljelse genom historien?
2. Märker du/ni av fördomar och hat mot judar eller andra grupper i dag i din/er vardag,
t.ex. i skolan, bland kompisarna eller i fotbollslaget?

Kapitel 4: ANTISEMITISMEN OCH FÖRINTELSEN
1. Vad var motivet till Förintelsen, Nazitysklands folkmord på ca 6 miljoner judar?
2. De som i dag förnekar att Förintelsen ägt rum har ofta särskilda avsikter med sitt
förnekande. Vilka kan dessa avsikter vara?
3. I vissa länder är det olagligt att förneka Förintelsen, och man kan bli straffad om man
gör det. Vilket tror du/ni är bästa sättet att bemöta dem som förnekar Förintelsen?

Kapitel 5: ANTISEMITISM, ANTISIONISM OCH ISRAELKRITIK
1. Förklara vad sionismen är. När växte den fram, och varför ansåg vissa att judarna
behövde en egen stat?
2. Var går gränsen mellan antisionism och antisemitism?
3. Ge exempel på när kritik mot Israel kan gå över gränsen till antisemitism.
4. Judar ges ibland skulden för vad staten Israel gör. Känner du/ni till andra exempel på
när hela grupper anklagas för vad t.ex. en stat, ett parti eller en organisation gör?

Kapitel 6: ANTISEMITISM I DAG – DET UNIVERSIELLA HATET
1. Hur utsätts judiska personer och församlingar för hat, hot och hets i dagens Sverige?
2. Ge exempel på hur stereotyper och fördomar om judar förekommer i moderna
TV-serier, filmer, på nätet och i den politiska debatten.
3. Fördomar och hat mot judar, muslimer, romer, homosexuella och andra minoriteter
är ett stort problem i dag. På vilket sätt kan detta utgöra ett hot mot demokratin?
Vilka konsekvenser kan myter, stereotyper och rasism få både för utsatta individer
och samhället i stort?

